Kuskemelding
Velkommen til 2. del av leietau.no vintercup i innendørs
maraton på Alna Ridesenter, Alnaparkveien 13, 1081 Oslo i regi
av Østmarka Rytterklubb
Stevnestart kl. 09.00
Sekretariat er å finne i kafeen. Gå igjennom stallen eller ride hallen for og komme
dit. Vi tar kontanter og vipps!
Påmeldingen til cupen skal betales FØR start i sekretariatet
Betaling og sjekk av pass skal skje før du laster av hesten.
Banevisning for utdanning 08.00 - 08.30
Banevisning for lett ca. 11.00 - 11.30
Banevisning for middels og vanskelig ca.14.00 - 14.30
Vi har kafe med godt utvalg for store og små.
Husk nummerlapp på hest og vogn og groom.
Oppvarming blir på fotballbanen i parken. Det skal IKKE kjøres på gresset eller
rundt i parken. Skritt strekke er opp til utebanen i enden av parken og ned igjen..
Hver ekvipasje har 5 minutter til rådighet i ridehuset, slik at de har ca. 3 minutter til
å trave/galoppere litt før startsignal går.

For å kunne holde sikkerheten i høysete skal neste ekvipasje inn på banen før den
som har kjørt inne går ut. Pass på at du følger med på startlisten så du ikke kommer
for sent.
Premieutdeling blir etter hver klasse
Maratonbanebygger: Wenche Johannesen
Overdommer: Tone Løken Kværner
Steward: Christian Andre Nilsen
Veibeskrivelse:
E6 fra nord/ Sør. Ta av på Furuset Øvre/ Lindeberg. Følg bakken ned til en ny
rundkjøring. Ta til høyre mot Grorud i rundkjøringen. Ta første vei ned til venstre,
Alnaparkveien. Skilt på gjerdet med Alna Ridesenter i krysset, ta til venstre og følg
henvisning til parkering.
Vi setter ut båre, kost og greip på parkeringsplassen, fint om alle rydder etter seg så
slipper vi få klager fra firmaene.
Parkeringsplassen i svingen er kun for privatbiler med hvite skilter, parkerer du der
med grønne skilter, henger, lastebil kan man fort få bot.
Parkering inne på gårdsplassen foran stallen er forbudt, (gjelder også personbiler).
Vann til hestene finner dere inne i stallen i vaskespiltet.

NB! På grunn av mange startende og dårlig plass på parkeringen må alle parkere
lurest mulig så vi får plass til alle. Det er også en fordel at man kommer så tett
opptil banevisning som mulig for sin klasse slik at det blir best mulig plass på
parkeringen.

Velkommen!

