Ryttermelding til distrikstevnet vintercup
dressur 9 og 10 Februar
Takk for din påmelding, og velkommen til oss i Nordvest Hestesportklubb på
stevne ved stall Sula Rideklubb.

Viktig vi tar dessverre ikke kort! Vi tar kontakt og vipps.

Stevnestart:
Første klasse på lørdager starter klokken 11:30 og Søndag starter første klasse
klokken 10:00.

Åpningstid sekretariat
Ved betaling av klasser/oppstalling, finnes dette i kiosken ved og spør etter
Gunn Teigene. Ved trekking av ekvipasjer, etter melding o.l. taes det kontakt
med Jaqueline Sulebust, enten via 90970465, eller kontakt i dommer bua.
Sekretariatet åpner 1 time før første klasse starter, og stenger 30 min etter
stevneslutt. Dokumentasjon (vaksinasjon) skal vises og startavgift skal betales i
sekretariatet før start.

Stevne Leder
Jaqueline Sulebust, 90970465

Premieutdeling
Skjer umiddelbart etter siste ekvipasje i hver klasse, så snart poeng sum er
ferdig regnet.
Generelt:
Oppvarming blir i puljer innendørs, da utebanen ikke er i stand pga været.
Oppskritting anbefales å gjøres før man kommer inn i hallen, endten på
utebanen eller langs med veien mot skytterhuset.
Vi har kiosk med forskjellig utvalg av varm og kald mat/drikke. Kontant eller
vipps.
Røyking forbud på selve stevneområdet.
Vi har tribune område, men dette område er ikke oppvarmet, så ha med gode
klær da det er kaldt i hallen. Om vi får til kameraet, kan man sitte i kiosken og
se hva som skjer i hallen, her er det litt varme.

Teknisk personell
Overdommer: Tone Markussen
Steward: Lørdag: Toril Frengen Søndag: Kristin Tennøy
Sekretariat: Gunn Teigene/Jaqueline Sulebust

Parkering
Fint om dem som kommer for helg/døgn oppstalling kan parkere hengeren sin
nede på stadion hvor det blir stående et par andre hengere, da vi ikke har plass
til alle på engang. Om noen blir oppstallet hele dagen, fint om mulig kan sette
hengeren sin her. Så får dem som kommer til kun en klasse parkere foran
stallen.
Dette gjelder også tilskuere, bruk helst stadion sin parkering!

