Ryttermelding
D- og L-stevnet 11 - 13. september 2020

Ekvipasje- og klasselister:
Klasseliste legges ut på Equipe.
Startlister legges ut på Equipe. Vi ber om at du sjekker at du er kommet med i de påmeldte klasser.

Teknisk personell:
Overdommer:
Dommere:
ChiefSteward:
Steward:
Sanitet:
Stevneleder:

Trond Asmyr
Elin Thiis Hartveit
Heidi Næss
Kristi Marlen Nordås
Kristin Storvoll Larsen
Hege Birkestrand

Åpningstid sekretariat:
Torsdag: kl.19.00 - 20.00. Fredag: kl.14.30 - stevneslutt, Lørdag og Søndag: kl.08.30 - til
stevneslutt.
Startavgift betales i sekretariatet. Vi har izettle og vipps.

Stevnestart: Fredag kl 15.00, Lørdag og Søndag kl.09.00
L-stevne klasser starter direkte etter D-stevne klassene er ferdige.

Rytterrepresentant: Blir oppnevnt ved stevnestart.
Hovslager: På tilkalling fredag og lørdag. Ole Morten Grotnes Tlf: 951 20 650
Veterinær: På tilkalling – se oppslag om telefonnummer i sekreteriatet.

Ved ankomst: Når du ankommer Sletten, må alle som transporterer hester levere vaksinasjonskort i
sekretariatet. De som kommer utenom sekretariatets åpningstid sender på forhånd bilde av passets forside
og vaksinasjon på mail til sletten.stevne@outlook.com Passet skal likevel leveres for sjekk i sekretariatet ved
første stevnedag.

Rytter er selv ansvarlig for at kvalifisering, rytter- og hestelisens er i orden, men stikkprøver vil bli tatt opp
mot horsepro.

Oppstalling: All oppstalling i ridehall under årets stevne. Det vil henge et boks-kart i gangen i
ridehallen, og boksskilt på dørene. Oppstalling inkluderer first bedding.
Det er egen spyleplass for hester ved ridehall. I tillegg kan elva langs anlegget benyttes.
Sponball kan kjøpes på stevneplassen. Henvendelse i sekretariatet.
Det er ikke drikkekar og for-krybber i boksene, dette må medbringes.
Ved avreise skal boks sjekkes. Bokser som er forlatt uten at de er i orden, vil bli fakturert rytter med
kr 500,00. Hvis ikke regning blir betalt av rytter etter betalingsanmodning, sendes regning til
vedkommendes klubb.

Sikkerhet: Hester skal leies/rides i hodelag på stevneplassen. Ved all ridning på stevneområdet skal det
benyttes sal og antrekk/fottøy i hht KR.

Servering: Under stevnet vil det være servering fra kiosk, med både kald og varm mat. Vi har både Izettle
og vipps.
Åpningstider: Fredag kl. 15.00 – stevneslutt, Lørdag og Søndag fra kl. 09.00 - stevneslutt.

Rytterfest: Utgår i år pga. Covid – 19.
Vegbeskrivelse: Sletten Fritidsgård ligger på Alteren, ca 20 km vest for Mo i Rana. Avkjøring fra
Rv12 til stevneområde vil være skiltet.
Kommer du fra sør, følger du skilting til Narvik forbi Mo i Rana. Når du nærmer deg Selfors skal du
følge skilting til Nesna (Rv12). Du som kommer fra nord, følg skilting til Nesna (Rv12) før du kommer
til Mo i Rana.

Parkering: Følg skilting på stevneplassen og se områdekart. Tilreisende med hestehengere setter
henger ved Saga, like ved avkjørsel opp til gården. Hestehengere på dagstur parkerer ved Neset. Se
kart.

Røyking forbudt på hele stevneområdet. Røykere henvises til området før brua inn mot
stevneområdet.

Er det noe du lurer på? Kontakt oss på sletten.stevne@outlook.com

Covid-19 - Oppdatreing / endring ifht. Kartet over:
•
•

All oppstalling i Ridehus. Oppstalling i rød stallen utgår.
Shopping area utgår.

Velkommen til en trivelig helg
sammen med oss i
Sletten Kjøre- og Rideklubb på Sletten Fritidsgård!!

