RYTTERMELDING D-stevne sprang 22-23 februar og showklasse

Velkommen til Vallermyrene Rideanlegg i Porsgrunn!
Vår sponsor
Stevnestart: lørdag og søndag kl. 10:00.
Endringer og etteranmeldelser sendes på epost: sprang@grsk.no. Foreløpige startlister legges ut på
Equipe senest kl. 20 kvelden før konkurransedagen. Vi setter pris på å få alle endringer for neste dag
innen kl. 18 dagen før 😊.

Baner

Konkurransebane er inne 30 X 70 Geopad. Oppvarming innendørs. Longering er ikke tillatt
på banene, se Longering.

Gavekort – utstyr for hest og rytter
Gavekort er fra Grenland Hest og Ryttershop AS Disse kan også benyttes i
nettbutikken www.grenlandhestogryttershop.no fra 1 mars.

Kafe/kiosk Under stevnet er det åpen kafe med baguetter, toast, frukt, pølser, middagsmat, varm
og kald drikke. Kiosken har betalingsterminal og VIPPS 135180.

Longering Vi har

inngjerdet longeringsgrop på anlegget. Påbudt med longetau. Det er ikke tillatt å
longere i hallene eller på utebanen.

Oppstalling Oppstalling i faste bokser i Gjestestallene A-E som ligger på øvre del av rideanlegget.
Boksliste vil bli lagt ut i Equipe som vedlegg. Boksene er tilgjengelige fra torsdag kl. 18. Det er ikke
tillatt å bytte bokser og det er heller ikke tillatt å benytte bokser uten at boks er bestilt og tildelt av
oppstallingsansvarlig/sekretariatet. Rytter(foresatt) er ansvarlig for den boks som er tildelt i bokslista
i Equipe. Vaskespilt finnes i stall C. Ta med vannbøtte. Flisballer kan kjøpes i sekretariatet.
MØKKING Fjern alt vått i boksene, all møkk og høy. For din egen del anbefaler vi at du stripser boksen

når du forlater den. Strips fås i sekretariatet. Boksene blir kontrollert etter stevnet og umøkkede
bokser etterfaktureres med kr. 500 påfølgende uke. Ønsker du at klubben skal påta seg
sluttrengjøringen, kan det bestilles og betales i sekretariatet for kr. 250.

Parkering Parkering for privatbiler, hengere og alle andre på nedre område,
nedenfor boligbrakkene hvor det tidligere var asylmottak. Av sikkerhetsmessige hensyn skal ingen
privatbiler kjøre til eller parkeres på øvre område under stevnet. Busser og campingbiler/vogner,
som har bestilt strøm, parkeres på øvre område ved gjestestallene mot gamle ridehall. Lindealleen
vil bli stengt for trafikk under stevnet.
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Røykfritt idrettsarrangement

Stevneplassen skal være røykfri iht.
NRYFs bestemmelser. Røyking er også forbudt utenfor staller eller
oppvarmingshall. Vi ber om at trenere, teknisk personell og foresatte
respekterer dette. Egen røykeplass er anvist utenfor kafeen.

Sekretariat

Åpent en halv time før stevnestart og etter siste
start. Sekretariat har betalingsterminal og VIPPS 134919 (Ved bruk
av vipps må kvittering fremvises). Alle endringer meldes på epost:
sprang@grsk.no og helst innen kl. 18 dagen før. Alle klasse- og
stevneavgifter skal betales før avreise. Det påløper et fakturagebyr
på kr 200 ved utsendelse av giro etter stevnet. For avgifter som
skal betales ved avmelding, samt etteranmeldelser viser vi til KR I.

Teknisk personell oppnevnt av NRYF, arrangørklubbens stevnepersonell
Overdommer: Lill Svele
Dommer: Martine Færøvig 92 01 69 69
Stildommer: Anniken Stranddal
Banebygger: Janne Karoline Hotvedt Tveita
Steward: Eivind Kjuus.Cathrine Wille Herøvær

Stevneleder: Anniken Stranddal, 90 92 29 31
Sekretariat: Mette Ahlbom 99 57 54 15
Oppstalling: Anne Røkkum Nystog 91596282
Stevnesme: Per Bjørnstad
91541212

Veterinærvakta i Grenland
Telefon 820 50 522 gjennom hele helgen.

Veibeskrivelse: Vallermyrene Rideanlegg, adresse Leirgata 12, Porsgrunn,

ligger ca. 1,5 km. fra
E18 ved Porsgrunn, Telemarksporten.
E18 nordfra: Etter Larvik og Langangen, ta av første avkjøring til Porsgrunn, inn på rv. 32.
E18 sørfra: Etter Brevik og Heistad ta andre avkjøring til Porsgrunn, inn på rv. 32
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