Ryttermelding 19.- 20. september 2020
D-stevne i sprang med Equishop Pony & Horse Tour
Stevnestart kl. 09:00 begge dager. Klassene starter fortløpende.
Merk at vi har lagt til to åpne klasser i henholdsvis 1,10 m og 1,20 m med bed.
274.1.5.3 på søndag. Send mail om påmelding til baerum.rideklubb@gmail.com.
Teknisk personell:
Overdommer/ Feil- og stildommer
Dommer
Banebygger
Stewards
Sanitet

Marianne Tveter
Camilla Lidwin Stuve
Frank Helk
Karoline N. Forselius og Baard Lindvaag
Christine T. Storstrøm, 97986440
Bettina Jacobsen, 91806473
Sekretariat
Elly Joys Røang, 90853636
Sekretariatet er åpent 30 min. før første start og 30 min. etter siste klasse.
Vi tar Vipps. Foreløpige startlister blir lagt ut på online.equipe.no. Resultatene legges
fortløpende ut på samme adresse, og kan også følges live.
NB! Merk at VIPPs til Bærum Rideklubb er 98139!
Merk at banevisning foregår samlet for alle ponnikategorier.
Koronahensyn:
Stevnet er ikke åpent for publikum. Vennligst ikke ankom stevneplassen før du må, og
tidligst en time før den første klassen din!
NB! Mail til baerum.rideklubb@gmail.com med navn på rytter og ledsager, kopi av
vaksinesider i hestepass, samt kopi av innbetalt startavgift må sendes innen torsdag 17.
september kl. 22:00. Merk også at ferdig akkrediteringsskjema som ligger som vedlegg til
stevneinvitasjonen på HorsePro/ Equipe, leveres i utfylt stand ved ankomst stevneplass.
Vask hendene ofte med varmt vann og såpe på toalettene, og bruk Antibac. Regelen om 1
meters avstand skal overholdes. Personer som er smittet av korona, som sitter i
karantene, eller som har symptomer på febersykdommer eller luftveisinfeksjoner, får ikke
delta i arrangementet. Alle deltakere må bruke eget utstyr som greip og trillebår. Vi gjør
også oppmerksom på at alle deltakere må forlate stevneplassen så fort egen klasse er
ferdig! Se ellers vedlegg i stevneinvitasjonen.
Kontaktinformasjon før stevnet:
Sille Kasin
48176269/ baerum.rideklubb@gmail.com
Elly Joys Røang
90853636
Vi tar gjerne imot etteranmeldelser så lenge vi ser at vi har kapasitet til dette.
Om Equishop:

Adresse:

Equishop, som er Bærum Rideklubbs og helgens hovedsponsor,
vil ha stand på stevneplassen med mange fristelser både til to- og
firbente. Equishop har også en flott nettbutikk:
http://equishop.oslo.no/nettbutikk/
Det vil være åpen kiosk med varm og kald mat begge dager. Vi
har Vipps.
All parkering av biler og hengere SKAL skje på anvist plass.
Vennligst gi beskjed om eventuelt store kjøretøy i forkant!
Østern Brug Ridesenter, Listuveien 9, 1359 Eiksmarka

GPS koordinater:

59.956278.10.612228

Servering:
Parkering:

Kartlenke:

http://g.co/maps/sv3s7

Veibeskrivelse:
Fra E18 – Drammen
Ta av E18 ved Blommenholm. Ta til venstre i første rundkjøring, og kjør under motorveien.
Ta til høyre i neste rundkjøring (Stasjonsveien). Følg veien, og kjør ca 2,5 km, kjør rett
over i rundkjøring. Følg veien ca. 1,5 km, og ta til venstre inn på Griniveien. Følg
Griniveien ca. 4 km, og sving til venstre inn på Listuveien. (Skilting til Ila Landsfengsel).
Østern Brug ligger på høyre side av veien, ca. 300 m etter avkjøring.
Fra Oslo/Ringveien
Følg Ringveien til Smestadkrysset. Ta til høyre i Smestadkrysset (følg skilt mot Røa,
Majorstua og Homenkollen). I lyskrysset sving til høyre inn på Sørkedalsveien (168), og
kjør ca. 4,5 km.
Sving til høyre inn på Listuveien (Skilting til Ila Landsfengsel). Østern Brug ligger på høyre
side, ca. 300 m etter avkjøring.
Fra Oslo/E18
Følg skilt mot Smestad, Vækerø og følg Vækerøveien opp mot Røa.
Sving til venstre i Røakrysset inn på Griniveien (168), og kjør ca 2 km.
Sving til høyre inn på Listuveien (Bl.a. skiltet mot Ila Landsfengsel). Østern Brug ligger på
høyre side, ca. 300 m etter avkjøring.

Velkommen til en spennende Equishop-helg på Østern Brug,
tøylet av oss i Bærum Rideklubb! Vi gleder oss

