Ryttermelding Follo stevne 8-9 juni 2019
Velkommen til distriktstevne hos Follo Hestesportklubb og Stall Lucky7.

Stevnestart
Lørdag: 09.00
Søndag: 10.00

Antall startende
Lørdag 142
Søndag 89

Veibeskrivelse:
Adressen til oss er Askehaugveien 150, 1407 Vinterbro. Vi setter ut store skilt i rundkjøringene etter
avkjøringen fra E18.

Parkering
Vi har noe begrenset parkering og er avhengig av god planlegging for at logistikken skal gå enklest
mulig. Vi ber derfor om at de av dere som kommer med lastebil sender oss en e-post på
follohestesportklubb@gmail.com. Har du anledning til å samkjøre med noen, så benytt deg gjerne av
den muligheten.
På parkeringen hos oss vil du bli møtt av blide og serviceinnstilte parkeringsvakter som vil be deg om
å fremvise pass og egenerklæring.

Sekretariat
Sekretariatet åpner en halv time før stevnet starter. Det vil si 08.30 på lørdag og 09.30 på søndag.
Du finner sekretariatet er i hestehengeren på samme side av sprangbanen som rød stall.

Betaling
Vi har VIPPS og tar kontanter, men vi har ikke bankterminal.

Ponniklasser
Ved færre en tre starter i ponniklassene vil kategoriene slåes sammen til en klasse.

Klubbmesterskap og æresklasse
Det henvises til statutter for klubbmesterskapene og søndagens æresklasse.
Vi minner alle medlemmer som ønsker å ri klubbmesterskapet på at mesterskapsavgiften må være
betalt innen første start lørdag, dette gjøres i sekretariatet.

Vann
Vi har vann på veggen av det lille grå huset rett ved stevnearenaen. Vi henger opp skilt, slik at du
enkelt finner frem. Husk å ta med bøtte!

Fotograf
Helena Støvne er en erfaren hobbyfotograf som er veldig dyktig til å ta bilder av hester. Hun kommer
til oss i løpet av helgen, og det vil bli anledning til å kjøpe bildene hun tar via hennes side på
Facebook. Dersom du ikke ønsker å bli tatt bilde av ber vi om at du gir beskjed om dette i
sekretariatet før start, så sørger vi for å informere Helena.

Kiosk
Det vil bli salg av varm og kald mat, deilig hjemmebakts, vafler og drikke i
kiosken vår. Husk – vi tar ikke kort.

Loddsalg
Follo Hestesportklubb gjentar fjoråret suksess med loddsalg. Her har du
anledning til å vinne flotte premier, blant annet masse hesteutstyr, karaffel
fra Rosendal og førstehjelpsskrin.

Grillfest
Cirka en time etter at siste klasse er ferdig på lørdag tenner vi grillene og steller i stand til fest.
Grillfesten er gratis for alle Follo medlemmer. Ikke medlemmer betaler en pris på 75,-. Drikke til
maten må tas med selv. Det vil bli diverse kåringer i løpet av kvelden, så vi håper alle har anledning
til å delta på denne begivenhetsrike kvelden sammen med oss. Påmelding skjer i sekreteriatet eller
via får Facebookside for Follomedlemmer.
Vi gleder oss masse til flotte stevnedager – lykke til!

