RYTTERMELDING D STEVNE DRESSUR 6.-7. juni
Gjør oppmerksom på:
-

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har
symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende
nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand kan ikke melde seg på
stevnet.

-

Koronaansvarlige ved stevnet:

Vibeke Østerfeldt Henriksen 92036275
Silje Søviknes Hagevik 91639962

-

Ryttere er pålagt å sende arrangør deltagerinformasjon, navn på rytter og hest, telefonnr,
startklasse, samt navn og telefonnummer på de TO personene som er med på stevnet som
publikum, sjåfør, hestepasser osv. Dette skjema skal sendes til stevnelrkk@gmail.com dagen før
ankomst stevneplassen. Dette grunnet smittesporing.

-

Hele stevneområdet vil være merket/ tilrettelagt for å etterkomme NRYF sine smitteverntiltak.
Vennligst forhold dere til dette.

Stevnestart:

lørdag og søndag kl 10

Sekreteriat:

Åpner kl 9. OBS! I hovedsak kun telefonisk eller elektronisk kontakt med sekreteriat.

Stevneleder og
Ansvarlig arrangør: Dorthe Haga, mob 40074460
Sekreteriat:

Lene Morvik, mob 90990410 og Silje Hagevik , mob: 91639962

Vi ønsker minst mulig fysisk besøk i sekreteriatet under selve stevnet.
 Endring av klasse sendes på SMS til sekreteriatet. : mob:

91639962

90990410

 Betaling av klasse skjer på VIPPS, 71162, i forkant av stevnet og bilde av betalingen skal sendes inn
FØR ankomst til stevneplassen, samt kopi av forsiden av hestepasset + vaksinasjons siden. Mail
Stevnelrkk@gmail.com.
 Start og resultatlister blir kun online på Equipe
 Ønsker du protokollen din? Send mail til Lysefjordenrkk@gmail.com så ettersender vi dokumentet.
 Egen facebook gruppe for stevnet opprettes- her vil viktig informasjon legges ut samt kontaktinfo
til arrangørene.
Etter oppfordring fra NRYF vil det ikke bli premieutdeling i tradisjonell form. Rosetter og premie kan
hentes på anvist plass eller bli ettersendt til privatadresser etter stevnet dersom det er ønskelig.
Pengepremier kan overføres til konto.
Ankomst stevneplassen er tillatt 1 ½ time før oppsatt start, og vi ønsker at man reiser hjem umiddelbart
etter endt ritt.
Side 1

Rytterparkering: All parkering av rytternes biler og hengere skal skje på anvist parkeringsplass. Opprettes
merkede området for parkering for den enkelte ekvipasje.
Smittevern: All hestemøkk skal plukkes opp fra parkeringen ,bruk eget greip – ikke lån av andre.
Trivselstallen ved stevneplassen vil være stengt for publikum denne dagen, og vi håper at dette blir
respektert. Det er ikke tillatt med publikum utover de to følgepersonene per ekvipasje.
Toalett: Toalett vil være i servicebygget og godt merket. Dette vil bli rengjort hyppig.
Håndhygiene: Det vil være tilgjengelig antibac eller tilsvarende på flere godt merkede steder på
parkeringen og stevneplassen. Ta hensyn til hverandre , respekter 1 meter regelen.
Vann: Vi anbefaler å ta med vann + bøtte til hesten din da det er begrenset med vanntilgang fra
parkeringen.
Oppvarmingsbane: Grunnet koronasituasjon er utskiftning av banebunn på oppvarmingsbanen i ridehall
ikke utført innen stevnet som planlagt. Vi gjør oppmerksom på at kvaliteten er redusert og stein vil
forekomme.

Side 2

