HEDEMARKEN RIDEKLUBB

Ønsker velkommen til distriktstevne på Aalerud.
Stevnestart er klokka 09:00 Lørdag. Sekretariatet åpner en time før kl 08:00.
Husk gyldig heste-pass med vaksinasjoner samt heste- og rytterlisens.
Alle klasser kjøres som vanlig selv om det er færre enn tre startende (da uten premiering).
Startlistene på oppdateres på Equipe fortløpende. Det er ca 100 startende. Sjekk Equipe for
startlister og omtrentlige start-tider, men beregn alltid god tid.
Alle Hede-ryttere må hjelpe til på stevnet – sjekk arbeidsliste både på Equipe, Horsepro og
Facebook siden til Hede.
Teknisk personell:
Overdommer:

Anne Mette Jansen

Dommer:

Monica Sundet

Banebygger:

Bjørn Myhrer

Steward:

Siv Anita Bjørgan

Stevneleder

Marianne Lunde tlf 95057355

Sekretariat

Eirin Løberg tlf 94841456

Diverse:
Vi tar imot kontant og vipps betaling både i kiosk og sekretariat.
Det både varme og kalde retter i kiosken.
Parkering skal skje på anvist plass, personbiler og biler med henger/ lastebil på hver sine
områder.
Vann finnes ute på hjørnet av ridehuset, ved kiosken.
Oppvarming skjer inne i ridehuset. Vennligst følg merking ned til ridebanen bak ridehuset.
Veibeskrivelse fra Hamar:
Aalerud Stall, Sankt Mikaelsveg 283, 2324 Vang H

Kjør RV 25 mot Elverum, ta av mot der det er skiltet Øvre Vang kirke. Følg veien til du
kommer til en Spar butikk, der svinger du til venstre. Ved første kryss, sving til høyre og følg
veien noen kilometer (Øståsveien). Når det kommer et skilt det står Torget på, svinger du inn
der (inn på Sankt Mikaelsveg). Følg veien noen hundre meter til du ser et stort, rødt
postkassestativ. Sving inn etter stativet og følg veien et kort stykke. Sving ned til venstre mot
ridehallen,rett før du kommer inn på gårdstunet.
Velkommen!

Parkeringsanvisning:
Innkjøring

Personbiler langs jordekanten og ned mot ridebanen
Hestehengere parkerer som anvist så tett som mulig

Ridevei til konkurransearrena

Ridehus til
oppvarming

Ridebane

Konkurranse-arena

