Vaadan Hestesportsklubb ønsker dere alle velkommen til
D-stevne i dressurkjøring og kombinert maraton på
Vådan gård 18. – 19. mai 2019
Overdommer/banebygger Anne Grundvig
KDD2/KD2 Anne Grundvig
Teknisk delegat Anne Grundvig
Steward Kristin Ørholm
Stevneleder Mia Carlsson
Sekretariat Kirsti Merete Arnesen/Natalie Skorve
Oppstalling/Losji Freya Hagen

Start i de ulike klasser
Foreløpige startlister legges ut i HP tirsdag 14.mai, endelige startlister vil bli lagt
ut i HP senest fredag 17. mai kl 21.00. Stevnet starter kl 10 begge dager.
Klasserekkefølge i utgangspunktet som anført i invitasjonen, og evt endringer blir
annonsert. Noen ekvipasjer starter utenfor sin klasse for å kunne dele
vogn/groom eller pga arbeidsoppgaver. Så se på klokkeslettetet når du skal
starte. Det blir lagt inn pauser underveis.
Sekretariat
Sekretariatet er åpent på stevneplassen fra kl 09 begge dager. Egenerklæring
om helse skal være utfylt og levert stallansvarlig ved ankomst. Vi ber om at
alle gi beskjed om ankomsttid til stallansvarlig, Freya Hagen
(98480016), slik at hun kan møte dere når dere kommer.
Alle hester må ha pass og vaksinasjoner i orden i henhold til KR1, dette vil bli
kontrollert. Pass skal vises før hesten lastes av henger.
Vi ønsker at alle avgifter betales i sekretariatet før start lørdag.
Ber om at man leverer deltagerinfo for speaker til sekretariatet i god tid før
kombinert maraton søndag (hvis man ønsker).
Briefing og utdeling av kart/hindertegninger for kombinert maraton etter
dressur lørdag 18.mai, klokkeslett vil bli hengt opp i sekretariatet på
stevneplassen, i tillegg vil det bli gitt beskjed over høyttaleranlegget.
Presisjon/maratonbanen er offisielt åpen 1,5 time før første start på søndag
kl 10.00. Kart over presisjon/maratonbanen vil bli hengt opp i sekretariatet på
stevneplassen fredag kveld. Man vil også kunne få utlevert kart/hindertegning i
sekretariatet.

Kuskefest
Klubben arrangerer grillfest lørdag kveld etter at dressuren er ferdig på
stevneplassen (og briefing av presisjon/maratonbane etterpå). Bli bedre kjent
med kusker, groom’er og annet godtfolk. Dette er en uformell sosial
sammenkomst 
Send epost med påmelding til grilling til stevne.hsk@gmail.com innen
torsdag 16.05 kl 15.
Premiering
Premiering etter hver klasse i både dressur
og kombinert maraton.
HUSK
Nummerskilt til hest, vogn og kusk/ groom
Kontaktpersoner
Stevnetelefon v/ Mia Carlsson tlf 98013232
Stall/losjiansvarlig Freya Hagen tlf
98480016

Praktiske opplysninger
Toaletter finnes i stallen ca. 500 meter fra
stevneplassen (i stallbygning).
Stallen er stengt mellom kl 22-07.
Arrangør forer alle hestene morgen og kveld, mens midt på dagen forer hver
enkelt selv. Ta med eget fôr. Enhver er ansvarlig for å sette frem fôr foran
boksen. Man fyller opp vann selv, bøtter og forkrybber må medbringes.
Trillebårer står utenfor stallen, egne greip må medbringes.
Pris for oppstalling inkluderer «first bedding», har man behov for mer spon/torv
kan dette kjøpes ved å kontakte sekretariatet.
Parkering
Området rundt stevneplassen blir stengt for biltrafikk. Man vil bli anvist p-plass
når man ankommer gården. Det er hengt opp kart over området både ved
kroa/sekretariatet.
Arbeidslister
Liste vil bli lagt ut på Horsepro (som vedlegg) senest torsdag 16.05, oppgaver
kan byttes innbyrdes, men man er selv ansvarlig at noen stiller på oppsatt tid.
Lista blir også hengt opp utafor sekretariatet. Det vil bli avsatt tid til opplæring
av funksjonærer før start søndag morgen (hvis det er behov for det), dette vil bli
annonsert. Det vil legges inn pauser slik at man har god tid til å sette hesten på
stall før oppsatt oppgave.

Adkomst til Vådan
Fra E6 følg skilt mot Granåsen skisenter.
Kjør forbi skisenteret og videre til rundkjøring ved Rema 1000. Ta til venstre i
rundkjøring inn på Odd Husbys veg. Etter ca 1 km sving til venstre til
Vådanvegen skiltet mot ”Lian”. Følg Vådanvegen rett frem ca. 2 km til du møter
skilting av stevnet.
Vådan gård har adresse 126c.
For kart med plassering av Vådan gård, se kart på finn.no (søk på Våddan,
Trondheim)
Arrangøren tar forbehold om endringer.
Vi gleder oss til å treffe dere og så håper vi på flott trøndervær (men ta
med klær til alle årstider) 
Styret v/ Vaadan Hestesportsklubb

