Ryttermelding D-/L-stevne i dressur 9.-11. august 2019

Noreødegården Ryttersportsklubb ønsker alle deltagere velkomne til vår aller
første dressurstevne i helt egen regi. Vi gleder oss!

Startlister
Foreløpige startlister ligger ute på Equipe allerede. De vil oppdateres underveis,
men endelige startlister publiseres senest kl 20:00 dagen før stevnet. Merk at
startlister som er endelige skal være merket «Endelige startlister».

Baner
Konkurransebaner
Vi disponerer to parallelle konkurransebaner.
Bane 1: Til venstre, startsignal fløyte
Bane 2: Til høyre (nærmest skogen), startsignal bjelle
Konkurransebanene vil også harves i løpet av dagen. Det er avsatt en pause for
dette i løpet av dagen, og det vil naturligvis ikke være konkurranse på noen av
banene mens dette foregår. Banene vil også vedligeholdes mellom
stevnedagene.
Oppvarming
For oppvarming kan utebanen ved konkurransebanen og/eller Dinas hall
(ridehallen som ligger nærmest konkurransebanen) disponeres. Det kan være at
vi tider på døgnet kun kan tilby et alternativ, men isåfall vil hele klassen tilbys de
samme oppvarmingsmulighetene. Stewardene vil veilder dere om dette. Ved fint
vær vil utebanen prioriteres, mens ridehuset vil prioriteres om det skulle bli regn.
Åpen port
Som opplyst i stevneinvitasjonen: «Etter avtale med OD vil vi ha åpen port på
langsiden mellom hjørnet ved kortsiden ved C og henholdsvis H eller M. Ref
§432.5 i forhold til avvik fra standarden hvor åpen port skal være ved A. Det ris
på innsiden av railen før startsignal gis.»

Åpen bane før stevnestart
Banene er åpne frem til kl 15:30 fredag 9. august. Det vil ikke være anledning til
å ri på konkurransebanene utenom konkurranse når stevnet pågår. Ønsker du å
komme i uken før å ri innenfor railen, må dette avtales med Gina Wiig (tlf.:
40400642). For helgeoppstallører som ankommer fredag vil det naturligvis være
anledning til å ri innefor railen så lenge den er åpen.

Premieutdeling
Premieutdeling skjer umiddelbart etter siste ekvipasje i hver klasse. Alle
premieutdelinger foregår uten hest på premiepallen ved sekretariatet. Alle
premierte stiller til premieudeling.

Startrekkefølge på startlistene
I henhold til §145.4 i KR1 skal startrekkefølgene i klassene avgjøres ved
loddtrekning, og eventuelt etterpåmeldte ekvipasjer starte først (ref §145.7 i
KR1). Vi vil kun imøtekomme nødvendige flyttinger som gjelder ryttere som
starter flere hester, hester som går flere ganger, eller nødvendig teknisk
personell/funksjonærer som må flyttes mht for å få gjort sine gjøremål på stevnet
for at vi skal komme i havn. Alle andre begrunnelser for endring av
startrekkefølge vil avvises.

Sekretariat
Åpner 1 time før første start alle dager, og lukker 30 min etter siste start. Ta med
pass med gyldig vaksine og bekreftet på betalt lisens for hest og rytter.

Betaling
Vi tar kun kontakt eller vipps, vi har dessverre ikke kortautomat. Det er anledning
til å ta ut kontanter i minibank på Mosseporten kjøpesenter, som ligger få
minutter kjøring fra ridesenteret. Vi oppfordrer dere som ønsker å betale kontant,
til å ta med eksakt beløp.

Kontaktpersoner under stevnet
Mail:

norerytter@gmail.com

Maja Farup:

40223777

Gerd Rognerud:

90659864

Oppstalling, Gina Wiig:

40400642

Sanitær:

Nina Hauge, 48247444

Teknisk personell:
Chief steward:

Jeanette Kristiansen

Øvrige steward:

Eivind Kjuus (lørdag), Maria Lehman (søndag)

Overdommer:

Elise Ratvik (DD3, alle dager)

Øvrige dommere:

Ane Susegg Høglund (DD1, alle dager), Gro Jannicke
Nesting Spook (DD1, fredag), Kristoffer Nyquist (DD1,
søndag), Iselill Karlsen (DD2, lørdag og søndag), Øivind
Ødemotland (DD3, lørdag og søndag) og Maja Farup
(DD4, lørdag og søndag).
Se startlister for klassefordeling.

Kiosk
Vi vil ha kiosksalg under stevnet. Vi vil selge kaffe, mineralvann, kaker, vafler,
toaset, pølser med mer. Ved godt vær tenner vi grillen og byr på
hamburgertallerken! Vi tar både kontakt og vipps i kiosken.

Toalett
Toalett er å finne i Stjernehallen. Det finnes to toaletter i «Storestallen» (den
stallen som er på langsiden av Stjernehallen på den siden du ankommer først) og
et toalett i underetasjen i Servicebygget som kan benyttes. For tilreisende som
kommer fra parkeringsplassen er toalettet i underetasjen på Servicebygget
(samme etasjenivå som stallene) nærmest.

Oppstalling
Se oversikt over hva slags boks du har fått tildelt i Equipe. Alle som har fått tildelt
inneboks (både stor og liten) har fått tildelt boks i «Storestallen». Det vil si stallen
på den langsiden av Stjernehallen du møter først når du ankommer stedet. De
som har fått tildelt uteboks har boks på andre siden, altså på baksiden, av
Stjernehallen ved «Lillestallen».
Dere som har oppstalling har anledning til å parkere på baksiden ved
«Lillestallen». Hengere ønsker vi at dere parkerer ved Dinashall.
Boksene må rengjøres før avreise. Manglende rengjøring vil etterfaktureres med
kr 500,-. Det er anledning til å bestille sluttmøkking av rideklubben for kr 250,før avreise.

Parkering
Det er stor pågang på parkering. Vi har parekeringsvakter og skilting som vil
hjelpe deg med å finne riktig plass. Vi mer deg tenke deg om hvordan du
parkerer, slik at vi får plass til flest mulig biler.

Cup-klasser
Det er innlagt cup i flere av våre klasser. Skal du ri cup er det viktig å se til at du
står på listen over deltagere FØR din start. Står du ikke på listen må du melde fra
når du starterklærer eller sende en mail til norerytter@gmail.com. Det er ikke
anledning til å melde seg på en cup i en klasse etter at første start i den aktuelle
klassen har startet. For deltagere av Epona-cupene eller Egon-cup koster cupen
1000kr ved første start. Vi regner med at de fleste allerede har ridd klasser i
cupen. Dersom dette er din første start i cupen er det viktig at du melder fra til
oss, slik at vi kan fakturere deg for engangsavgiften.
Statutter for cup-klassene ligger som vedlegg i HorsePro.
Cupene vi har under dette stevnet:
•

NHR-cup (Nasjonale hesterasers cup): Går på tvers mellom LC, LB og LA på
D-stevneklassene på lørdagen. Dvs klasse D04 LC:3, klasse D05 LB:3 og
klassen D06 LA:3

•

Stallboden-cup: Går i LA-klassene på D-stevnet lørdag og søndag, dvs
klasse D06 LA:3 og klasse D13 LA:3.

•

Egon LA-ponnicup: Går i L-stevneklassen som er satt opp for ponni på
søndagen, dvs klasse L15 LA:2.

•

Epona MB-cup: Går i L-stevneklassen i MB som er satt opp på søndagen,
dvs klasse L16 MB:3

•

Epona MA-cup: Går i L-stevneklassen i MA som er satt opp på søndagen,
dvs klasse L17 Prix St. Georges.

Veibeskrivelse
E6 i retning fra Oslo
•

Ta av avkjøring 14 (Patterødkrysset) i retning Moss/Horten/Elvestad. 170
meter.

•

I rundkjøringen: Ta 3. avkjøring ut på FV19. 280 meter.

•

I rundkjøringen: Ta 2. avkjøring ut på Vålerveien/FV120. 130 meter.

•

I rundkjøringen: Ta 3. avkjøring ut på Patterødveien. 140 meter.

•

Fortsett rett frem for å holde deg på Patterødveien. 240 meter.

•

Fortsett rett frem for å holde seg på Noretjernveien. 600 meter.

•

Du er nå fremme

E6 i retning fra Sverige
•

Ta av avkjøring 14 (Patterødkrysset) i retning Moss/Horten/Elvestad. 350
meter.

•

I rundkjøringen: Ta 1. avkjøring ut på Vålerveien/FV120. 110 meter.

•

I rundkjøringen: Ta 3. avkjøring ut på Patterødveien. 140 meter.

•

Fortsett rett frem for å holde deg på Patterødveien. 240 meter.

•

Fortsett rett frem for å holde seg på Noretjernveien. 600 meter.

•

Du er nå fremme

Sponsorer
•

Stallboden sponser alle premiene til de plasserte i LA:3 på både lørdagen
og søndagen. Stallboden vil også ha stand på stevneplassen. Vi takker for
deres bidrag!

•

Hööks avdeling Moss sponser alle premiene til de plasserte i LB:3 lørdag og
LB:5 søndagn. Vi takker for deres bidrag!

•

Solheim reklame har sponset oss med flotte skilt som vi har brukt for å
vise dere vei til stevnet vårt!

Velkommen!

Områdekart
1. Konkurransebanen
2. Oppvarming ute
3. Oppvarming inne (Dinashall)
4. Sekretariat
5. Kiosk
6. Stjernehallen med toalett
7. Parkering hestetransport
8. Parkering hestetransport
9. Parkering turgåere/publikum
10. Parkering for de som har
fått tildelt oppstalling

