Ryttermelding

«MARSDRESSUREN»
09.-10.mars

Tromsø Ryttersportsklubb vil takke for din påmelding, og ønske deg hjertelig velkommen til oss.
Stevnet vil bli avholdt innendørs på 20 x 60 bane, med egen oppvarmingsbane også kalt «lille ridehus»
på 20 x 40, med umiddelbar nærhet til hverandre. STEVNET STARTER KL. 12:15 PÅ LØRDAG
OG KL. 10:00 PÅ SØNDAG. Vi ber alle ekvipasjer om stille til oppsatt ridetid. Sekretariatet åpner 1
time før start begge dager. Rytterrepresentant for stevnet, vil bli opplyst ved stevnets start. Alle
ekvipasjer under 12 år vil motta deltaker rosett på stevnet. Ryttere under 18 år, må ha en ansvarlig
person tilstede når han/hun starter. Vi minner alle ekvipasjer på at det kreves rytterlisens for alle
startende. Hestelisensen må være løst fra LB og alle hester som starter må være førstegangsregistrert.
Dersom rytterlisensen er betalt i siste liten før påmelding, minner vi om at det er lurt å medbringe
kvitteringen da Horsepro bruker noen dager på og oppdatere registeret. Det er lagt ut foreløpige
startlister på Equipe.com. Vi gjør oppmerksom på at det frem til 1 time før start, kan komme endringer
i ridetider.
Disse ekvipasjene skal inn for fremvisning av papirer i sekretariatet: / 1 /7 /2 /11 /15 /3 /8 /17 / Dette
betyr at alle andre ikke trenger å vise papirer, viser til KR1 § 191 pkt. 2A Disse er tilfeldig plukket ut,
og de som ikke kan fremvise gyldig pass/registrering, vil få startnekt.
Husk at det ikke er tillatt å stå i «porten» ved inngangen, før innpisker har åpnet dørene, da dette kan
virke forstyrrende på ekvipasjen inne på banen!
Betaling av klassene skal skje FØR siste klasse på søndag, men det foretrekkes at du betaler før
du stiller til start.
Vi har bankterminal og vipps, og ønsker at du benytter deg av disse løsningene. Kontant tas kun imot
ved eksakt beløp. Det vil være åpen café under stevnet, med ett godt utvalg av gode kaker og mat,
samt drikke. Klasser ved færre startende enn tre vil gå, men det vil ikke bli premiering i klassen.
Premieutdelinger skjer til fots.
TILREISENDE/OPPSTALLING
Alle tilreisende som søkte om døgnboks har fått plass. Vil også minne om at stallen stenger klokken
22:00 hver kveld og åpner igjen klokken 07:30 på morgenen, hver dag.
TEKNISK PERSONELL FOR HELGEN
Generelt/Stevneledere: Johanne Grindstein
Sekretariat: Johanne Grindstein, Cathrin Kræmer, Catharina Roos Bilsbak, Kirsten Buck Rustad, Helle
Ytreberg, Veronica Wiik
Overdommer: Elin Thiis Hartveit
Chief Steward: Birgitte Forsaa Åbotsvik
HENGERPARKERING
Hengere kan parkeres ved bilparkeringen.

VEIBESKRIVELSE
Dersom du kjører E8 til Tromsø/Ishavskatedralen - når du kjører Tromsø-brua, følg skiltingen mot
flyplassen/Kvaløya til du er ute av alle tuneller. Kjør mot nord og hold høyre fil slik at du kjører
parallelt langs høyre side av flyplassen. Du følger nå Ringvegen frem til avkjørsel mot venstre og skilt
Tromsø Rideskole. Det er ikke lov og kjøre rundt på området under stevnet. Vi ber alle om å parkere
på parkeringsplassen ved innkjøringen til området.
Vi ønsker alle ekvipasjer og tilreisende lykke til på stevne og velkommen til ei hyggelig helg sammen
med oss i Tromsø Ryttersportsklubb på Sandnes Gård. 😊

