Kuskemelding 12-13 september 2020
Velkommen til DP-stevne hos oss i Sørlandsparken Rideklubb og på Epona
Ryttersenter!
Stevnestart: klokken 10 lørdag, klokken 11 søndag.
VIKTIG! Følgende skal sendes til sorlandstevne@gmail.com før ankomst. Senest fredag
11 september klokken 18.00: Utfylt egenerklæringsskjema (ligger som vedlegg i
stevneinvitasjonen), kvittering for betalt startkontingent og oppstalling (priser og
betalingsinformasjon står lengre ned), skriv også oversikt over hvilke klasser og hva slags
oppstalling det er snakk om, kopi/bilde av passets forside og vaksinasjonsider og vognbredde.
Smittevern: Vi henstiller alle kusker og groomer til å følge de nasjonale smittevernreglene.
Det skal holdes minimum en meters avstand til andre personer. Antibac er tilgjengelig på alle
toaletter, i stall og i kafé. For de som ikke har oppstalling ber vi om at man ikke oppholder
seg unødvendig på stevneplassen. Dersom man har symptomer på luftveisplager skal man
ikke komme.
Kontaktpersoner:
Stevneleder: Kine Skogstad Abrahamsen 97099672
Dommer: Anne Grundvig 45095975
Steward: Elisabeth Olsen 99453286
Sekretariat/Andre henvendelser tom fredag: Kristine Johansen 98037231
Smittevernansvarlig: Kine Skogstad Abrahamsen 97099672
Førstehjelpsansvarlig: Irene Tveit Sæverud 99327557
Sekretariat: Det blir ikke åpent sekretariat, for endringer send e-post til
sorlandstevne@gmail.com eller ta kontakt i speakerbod eller sms stevneleder(97099672)
Betalingsinformasjon: VIPPS til 139719 og legg ved kvittering på mail.
Priser:
Startkontingent per klasse utdanning: 150 kr
Startkontingent per klasse lett: 185 kr (160+25kr NRYF avgift)
Oppstalling dagboks: 350 kr
Oppstalling døgnboks: 500 kr
Oppstalling fredag-søndag: 900 kr
Strøm: 400 kr

Salg av flis og fôr: Henvendelse til stallvakt på tlf 92650412 klokken 11.Betales på vipps til
505745 Flisball: 150 / Høyball: 200/ Sluttmøkking 700

Baner: Oppvarming på 20x65m fiberbunn. Konkurransebane er geopad. Dressurrail 40x80m,
denne blir tatt ned lørdag ved stevneslutt for å gjøre plass til presisjonsbanen.
Kafé: Innendørs kafé i 2. etasje. Serverer varm og kald mat begge dager.
Premieutdeling: Vil foregå uten hest 15 minutter etter siste start i lett klasse ved
speakerboden. Kusk henter sløyfe og premie som ligger klart, står med minst 1m avstand til
andre, og hilser på dommer med et nikk (ikke fysisk hilsen). Sammenlagt premiering foregår
ved stevneslutt søndag på samme måte som over.
Oppstalling: I permanent utestall. Husk å påføre telefonnummer på navnelapp på boksdøren. Det er ikke vann i boksene, husk vannbøtte. Ta med egen møkkegreip og trillebår.
Ankomst mellom klokken 07.00 og 20.00.
Alle bokser skal tømmes helt før avreise. Bokser som ikke er rengjort vil etterfaktureres
med kr. 700.
Avlessing
Les oppstallingskart på nett før ankomst. For oppstalling i de faste stallene, bruk grusområde
mellom ridehusene til avslessing. NB! Vi setter stor pris på effektiv avlessing og flytting
av bil/henger slik at man unngår trafikkork og ikke står i veien for noen vogner.
Dersom man ikke har oppstalling anbefales det å bruke asfaltplass ved banen, pass på å ikke
stå i veien.
Parkering vogner og hengere: Hengere parkeres på asfalten ved banen. Vognene kan stå
langs ridehall A på grusplassen.
Strøm og camping
Dersom det er bestilt strøm er det uttak på asfaltplassen ved den store utebanen. Husk egen
skjøteledning.
Praktisk informasjon fra konkurransereglement
Husk å les reglementet for kjøring før start. Her kommer noen utdrag som kan være greit å
være obs på:
- Påbudt med vest i presisjon siden det er innlagt maratonhinder. Klassen bedømmes
som presisjonsklasse, men groomen bedømmes som maraton (det er ikke krav for
groomen å sitte). Ikke krav til hansker eller forkle.
Utdrag KR IX:
3. B-konkurranse og kombinert maraton a) I B-konkurranse og kombinert maraton
aksepteres et mindre formelt antrekk. Alle på vognen må ha langbukser. Kjøreforkle og
hansker er frivillig. b) Sikkerhetsvest er påbudt for alle personer på vognen. Personer over
18 år kan benytte ryggskinne istedenfor sikkerhetsvest. Sikkerhetsvest og ryggskinne skal
være CE-godkjent. c) Pisk i hånden er frivillig. Det skal være en pisk lett tilgjengelig på

vognen. Pisken må kunne nå alle hestene. Pisken kan bare håndteres av kusken. Kusken kan
likevel overrekke pisken til en annen person i bytte med en annen pisk. Brudd mot disse
bestemmelsene medfører straffepoeng.
Hunder: Vi ber om at hunder holdes i bånd på hele stevneplassen. Det er ikke tillatt med
hunder i kaféen.
Veibeskrivelse:

Kart over området:

