Ryttermelding for L-stevne i sprang 06-08.09.19
MIDT takker for din påmelding og ønsker deg hjertelig velkommen til stevne! Det er pr nå
påmeldt 45 ekvipasjer og 182 starter. Etter-påmelding godtas inntil 1 time før stevnestart, da
mot dobbel startavgift. Ved kapasitet i sekretariatet gis det muligheter for bytte av klasser
underveis, men dog ikke senere enn før klassestart til den klassen en ønsker å bytte til.
Stevnet starter kl 17.00 på fredag, kl 10.00 lørdag og kl 09.00 søndag.
Premiering skjer fortløpende, med hest.
Grunnet mindre enn tre startende i hver kategori i LB og LA, er kategoriene slått sammen i
disse klassene. Lørdag går hesteklassene først, så ponniklassene. Søndag går ponniklassene
først, så hesteklassene. Oppdatert oversikt ligger på Equipe.
Oppvarming på bakken skal foregå på «lillebanen» ved siden av grusbanen. Fremhopping
skjer på grusbane 70x25 meter ved siden av konkurransebanen.
I klasser med færre enn 3 startende, kan ekvipasjer få ri gjennom klassen uten premiering. Om
dette ikke er ønskelig, er rytter selv ansvarlig for å trekke seg/bytte klasse. Startlister legges ut
på Equipe etter at påmeldingsfristen er gått ut. Startavgiften skal fortsatt betales.
Betaling av klassene skal skje FØR siste start på søndag, men det foretrekkes at du betaler før
du stiller til start. Vi har VIPPS (nr til Sekretariat er 101055), det anbefales at du laster ned
appen på forhånd. Det vises forøvrig til KRI om betaling/uteblitt betaling.
Alle ryttere skal fremvise pass med vaksinasjoner på aktuelle hester i sekretariatet ila
stevnehelgen.
Alle ryttere under 18 år skal ha ansvarlig person til stede til enhver tid rytter selv befinner seg
på stevneområdet. Brudd på dette kan medføre startnekt. Ansvarlig person til rytter under 18
år skal sende kontaktinformasjon til sekretariatet FØR stevnestart.
Minner om at dette er et L-stevne, uavhengig om en starter D- eller L-klasse. Ryttere
oppfordres til å sette seg inn i KRs regler for denne type stevnekategori.

Teknisk personell i helgen er:
Stevneleder: Renate Salangli, 90545564, Lill-Grethe Evenmo.
Banebygger: Lars Nordskogen, 90883683
Overdommer: Liisa Kristiansen SDII.
Dommer: Vera Jacobsen SDI.
Sprangstildommer: Mia Eggum.
Chief Steward: Nina Renbjør Bjørgum SII. Søndag steward Helga Gåre.
Sekretariat: Kristina Schneider tlf 95105993.

Velkommen til en trivelig stevnehelg på Olsborg! =)

