Ryttermelding Listarittet 02.11.19
Velkommen til ritt på Lista Travbane, Nesheim.
Denne gang har Kvinesdal Rideklubb tatt turen ut til vakre Lista for å teste ut løyper, noe vi håper
vil falle i smak hos alle som tar turen ut.
Stevneleder: Monica Odderstøl mob 90091879
Sekretariat: Anette Moi mob 41664931
Veterinær: Ellen Tori Senum
Dommer: Kari Eiesland
Løypeansvarlig: Anette Moi
Førstehjelpsansvarlig: Torunn Omland
Vei beskrivelse til Nesheim travbane:
Vi anbefaler alle på det sterkeste at alle kjører via Lyngdal til og fra rittet også de som kommer ifra
Kvinesdal og vest over, grunnet omkjøring av E-39 via Kvinesdal. Åsevegen ifra Kvinesdal til
Oppofte er kjørbar, men veldig smal og svingete med veldig få møtemuligheter og en del trafikk.
Ifra Lyngdal kjøre dere til Farsund FV43, følg veien så videre til Lista Fyr, etter Vanse tas det av til
Nesheim Travbane.
Kordinater: WGS84 58°4'26.5"N 6°40'33.0"E
Tidsskjema
Sekretariatet 07:30
Veterinærgrind 07:50
KL3 og 4
KL1 80km KL2 50km 40/38km KL5 20km KL6 10km
Ryttermøte kl 07:45
kl 08:15
kl 08:45 kl 09:15 kl 09:45
Start
kl 08:30
kl 09:00
kl 10:00 kl 10:30 kl 11:00
Etapper og pauser
80km 30km-40min pause-30km-30min pause-20km-mål
50km 30km-30min pause -20km-mål
40km 20km-30min pause-20km-mål
38km 20km-30min pause-18km-mål
20km 20km-mål
10km 10km-mål
Det blir gavepremier til alle plasserte i Fri-fart klassene. Sløyfer til alle godkjente ekvipasjer, egen
premiering til indianercup.
Alle premieutdelinger blir uten hest inne etter alle i samme klasse har kommet i mål.
Miniritt arrangeres og foregår hele dagen så lenge sekretariatet er åpent. Meld på i sekretariat for å
få startnummer og henvend i sekretariat ved avsluttet ritt for premiering 
http://www.rytter.no/grener/distanse/miniritt-distanse/

Kart er lagt ut på horsepro. Løypene er flate og fine grusveier med lite stiging. Det blir noe strand
men alle må innom i start og slutt av etappe med ca 2km pr etappe.
Det er satt opp grooming punkt, og er noen plasser det ikke går an å kjøre i løypen.
Det er mulighet for å sette opp egen innhegning på pauseområdet, med forbehold at fri fart
deltakere har første rett.
Viktig at alle tar hensyn og rydder etter seg. Vi må sørge for at det er minst like fint på stedet når vi
forlater det som når vi kommer, så vi får benytte plassen flere ganger.
ANDRE OPPLYSNINGER
Ta med bøtter ol, det vil kun være tilgjengelig vann i bekken ved stevneplassen.
- Husk hestepass med gyldig vaksinasjon ført i passet.
- Henvend deg i sekretariatet FØR hesten tas av hengeren. Her må du ordne alle papirer og
betaling før hesten kan tas ut og vises i forkontrollen. Du vil også få tildelt startnummer her.
- Ta med vannbøtte, fôr og høy til hesten. Det anbefales at alle har med seg en hestepasser,
slik at dere kan stille til ryttermøte uten hest.
- Vi minner om at stevnet følger KR1 og KR8 reglementet. Det er rytters ansvar å kunne og
følge reglementet.
- Husk sikkerhets vest for alle ryttere ut det året de fyller 16 år.
- Hester som sparker skal ha rød sløyfe i halen.
- Hingster må merkes med hingstemerke i hodelaget og blå sløyfe i halen.
- Husk at alle hester skal vises for veterinær før og etter ritt. Pulsgrense 64 slag pr min. Etter
målgang må hesten vises innen 30 minutt. Er det kaldt godtas det at hesten har dekken på
men må tas av ved travprøven.
Mulige oppdateringer kan komme dersom det blir endringer.

VELKOMMEN TIL LISTARITTET
Hilsen Kvinesdal Rideklubb

