Ryttermelding

Pinsestevnet 8-10. juni 2019 på Tanum
Velkommen til dressurstevne på Tanum! Tre dager med lands- og elitestevne i
flott sommervær står foran oss.
Nøkkelpersoner
Stevnetelefon: Wenche Alm 932 09 475.
Overdommer: Torunn Knævelsrud 916 41 457
Øvrige dommere: Dominique Rimanque (Belgia), Janine van Twist (Nederland),
Cornelia Hinsch (Tyskland), Gunn Skovholt, Mette Ono Njøten, Øivind I.
Ødemotland, Nina Hirsch, Elise Ratvik, Janne T. Halstenshov, Anne Gunn
Aleksandersen
Chief Steward: Jeanette Kristiansen
Rytterrepresentant: Vil bli slått opp i sekretariatet
Hovslager: Andreas Schilbred 920 29 697
Veterinær: Espen Guriby
Klassene
Stevnet starter kl 08.00 alle dager. Start- og resultatlister vil du finne på
Equipe: https://online.equipe.com/no/competitions/31377
Stevnet går på to utendørsbaner med gummi/grus:
● Bane 1, venstre bane. Signal: Fløyte
● Bane 2, høyre bane. Signal: Bjelle
Premieutdeling alle tre dager uten hest, men selvfølgelig med korrekt antrekk.

Protokoller blir satt ut i stativet ved siden av premiepallen etter premieutdeling
i klassen.
Oppvarming
Oppvarming skjer i ridehuset (20x60 med natursand/flis). Oppvarming i
ridehuset kan skje tidligst 40 minutter før starttiden din.
Det er mange som skal varme opp så det er ikke tillatt med opp- og
nedskritting i ridehuset. Vi vil i år åpne veien langs ridebanene for skritting.
Merk: Det er ikke tillatt å ta av/på belegg, dekken, headset o.l inne i ridehuset.
Det skal skje ute.
Ridning på anlegget utenom konkurranse
Ridehuset og utebanen er åpne for ridning fredag, samt alle stevnedager etter
at siste klasse er ferdig.
● Ridehallen stenger hver dag kl 22.
● Utebanen stenger hver dag kl 21.
● Det er morgenridning i ridehallen kl 06.30 - 07.15.
Det er ikke tillatt å leie hest i ridehallen.
Sekretariatet
Fredag er sekretariatet åpent fra kl 15.00 til 19.00.
Lørdag, søndag og mandag er sekretariatet åpnet fra kl 07.00 og vil være åpent
til en halvtime etter at siste klasse er ferdig.
Kürmusikk
Kürmusikk sendes til post@tanumrideklubb.no. Det kan også leveres i
sekretariatet. Det blir lydsjekk søndag etter siste klasse.
Kiosk
Kiosken er åpen fredag fra kl 15.00 til 20.00, ellers fra kl 08.00 på
stevnedagene. Vi har varm og kald mat, varm og kald drikke, is, pølser mm. Vi
tenner grillen når vi nærmer oss lunsjtid.

Betaling
Vi tar kontanter, kort og Vipps både i kiosk og sekretariat.
Lørdag kveld
Det ble tidligere annonsert at vi tenner grillen etter siste klasse på lørdag.
Dette utgår siden stevnet varer lenge og værutsiktene er usikre.
Oppstalling
Det er oppstalling i teltstaller på stevneplassen. Du må ha med alt du trenger
av vannbøtter, fôringsutstyr, møkkeredskaper mm. Hos oss skal du ikke m
 økke
når du drar. Vi tar opp alt med traktor når vi tar ned stallene.
Stallene er desinfisert av oss etter montering.
Oversikt over stallene finner du både på HorsePro og på Equipe. Oversikten er
også slått opp på dørene inn til stallene. Skriv gjerne opp telefonnummeret på
navneskiltet.
Det er to flisballer i hver boks. Trenger du mer kan det kjøpes i sekretariatet.
Hestebiler og strøm
Det er reservert plass på stevneområdet til dem som har bestilt strøm. Øvrige
kjøretøy som skal overnatte henvises til parkeringsplassene utenfor
stevneområdet (se parkeringsbeskrivelse lenger ned).
Adresser
Stevneområde: Vestmarkveien 89, 1341 Slependen
Publikumsparkering: Sopelimkroken 14, 1341 Slependen
Veibeskrivelse
Veiene rundt Sandvika bygges om for tiden så pass på at du kommer riktig.
E18 fra Drammen: Ta av mot Sandvika. Rett fram i første rundkjøring (ikke kjør
inn i den nye tunnelen mot Hønefoss) og så til venstre i andre rundkjøring.

Skrått høyre i den store rundkjøringen i tunnelen. Følg deretter veien rett fram
over 3 rundkjøringer, og så til venstre i rundkjøringen etter Cirkle K. Følg
Slependveien, Tanumveien og Vestmarkveien til stevneplassen.
E18 fra Oslo: Ta av mot Sandvika. Til høyre i første rundkjøring. Skrått venstre i
den store rundkjøringen i tunnelen. Følg deretter veien rett fram over 3
rundkjøringer, og så til venstre i rundkjøringen etter Cirkle K. Følg
Slependveien, Tanumveien og Vestmarkveien til stevneplassen.
E16 fra Hønefoss: Når du kommer til Vøyenenga tar du av mot Sandvika. Du
kommer da inn på gamle E16 og ikke i den nye tunnelen. Følg vei mot
Sandvika. Etter Hamangtunnelen kjører du helt ned mot den gamle tunnelen
og til høyre, skiltet mot Tanum. Følg så Slependveien, Tanumveien og
Vestmarkveien til stevneplassen.
Merk
Det er også andre adkomster til Tanum, og kartprogrammer kan foreslå dem.
Her er det ting å merke seg:
● Veien over Billingstad har jernbanebro med høyde på 3,4 m og
fartshumper.
● Veien forbi Slependen stasjon har jernbanebro med høyde på 3,4 m.
● Veien over Tanum kirke er smal og bratt og har rundt 20 fartshumper. Vi
fraråder å kjøre her med hestehenger eller -bil.

Parkering
Våre hyggelige parkeringsvakter hjelper deg. I pinsen har vi det slik:
● Hester med stallplass: Avlessing på stevneområdet. Deretter kjøres
henger til egen parkering etter avklaring med parkeringsvakt, se kart
nedenfor.
● Hester uten stallplass: Parkering på stevneområdet.
● Publikum uten hest: Parkering på Bjerketun, se kart.

Vi ser frem til hyggelige stevnedager på Tanum og håper alle vil trives hos
oss!

Tanum rideklubb

