Ryttermelding sprangstevne på Stavsplassen 12.05.20219
Vi har hatt gledelig stor pågang på stevnet, og takker for din påmelding.
Stevnet starter kl 09:00 med klubbklasse 20 og 40 cm. Deretter starter
Distriktsstevnet med 50 cm.
Oppvarming:
På ridebanen i Stallringen. Det er god plass til å skritte opp og ned på området
utenfor banen.
Premieutdeling:
På konkurransebanen umiddelbart etter hver klasse. Hold deg klar slik at vi
slipper forsinkelser.
Oppstalling:
Det er rikelig med bokser tilgjengelig, og om du skulle trenge boks men ikke har
bestilt sier du bare i fra i sekretariatet i ridehallen. Fôr og vannbøtte må
medbringes. Boksen må tømmes helt og kostes ren ved avreise. Ikke rengjort
boks etterfaktureres med 500 kroner. Møkk og flis tømmes i container sør for
stallringen.
Hestepass skal vises i sekretariatet i ridehallen før hesten lastes av.
Kiosk:
Finnes i ridehallen og serverer varm og kald mat og drikke.
Toaletter:
Finnes i ridehall og i stallringen.
Vann til hester:
I stallringen
Veibeskrivelse:
Adresse: Kongsveien 1638, 2635 Tretten
Fra Sør:
Følg E6 gjennom Øyertunellen og sving av vegen rett etter tunellen mot
Gausdal og Tretten. Kjør rett igjennom rundkjøringa og følg vegen rett fram
gjennom Tretten "sentrum" forbi COOP og Kiwi. Over brua etter Kiwi får du en

hestestatue og ridehallen på venstre side. Følg vegen forbi ridehallen, og ta til
venstre etter ridehallen ned mot Stav Veterinærsenter.
Fra nord:
Følg E6 sørover og ta av ved Tretten kro og motellskiltet, til Gausdal og Tretten.
Nedkjøring til høyre rett før ridehallen, mot Stav Veterinærsenter.
Parkering for bil med henger blir på Fjøsvollen utenfor Ridehallen. Nedkjøring
ved veterinærsenteret, IKKE ved hestestatuen. Første rekke parkerer med
fronten mot campingen, neste rekke med fronten mot ridehallen. Det er god
plass, men vis hensyn da det kommer mange samtidig. Vi ber om at møkk
fjernes fra parkeringsplassen, trillebår og greip vil være tilgjengelig.
Bil uten henger parkerer på jordet nedenfor campingen, bare fortsett rett
forbi veterinærsenteret og ut på jordet. Det vil være skiltet.
Rytterrepresentant:
Oda Skjølås Berge, 955 56 085
Kontaktperson (tilgjengelig etter kl 14 på fredag):
Kjersti Elisabeth Kval-Engstad, tlf 915 12 294
Velkommen til Stavsplassen!

