Ryttermelding Sommerrittet 13.juli 2019

Harstad Ride og kjøreklubb takker for din påmelding og ønsker hjertelig velkommen
til D-stevne i distanseritt på Harstad Travpark!
Per nå er det påmeldt totalt 18 ekvipasjer, fordelt som følgende:
LD 20 km: 15 startende
LC 40 km: 3 startende
Det er representert 5 klubber under stevnet: Harstad Ride og Kjøreklubb, Harstad
Rytterklubb, Skjomen IL, Nordreisa Rideklubb og Skånland Stall og Rideklubb.
Klasseoppsett
LD 20 km: Bedømming Clear Round, minimum tempo 8 km/t og maksimum tempo 15
km/t
LC 40 km: Bedømming Clear Round, minimum tempo 8 km/t og maksimum tempo 15
km/t.
LC: 1. etappe 20km, deretter 30 min pause, 2. etappe 20 km
Sluttkontroll etter endt klasse på begge klassene.
Stevneplass
Stevnet har utgangspunkt i Harstad Travpark. Harstad Travpark ligger på Langmoan
ca. 5 kilometer nord for Harstad sentrum. Det er godt skiltet, rett før gamle
Åsegarden Leir, ta av ned til venstre. Følg veien ca. 1 km
Sekretariat befinner seg i TotoNor bygget ved start/mållinja (markert på
oversiktskart). Her vil det også være kafé med både mat og drikke.
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Oppstalling
Oppstalling i innendørs bokser på travbanen. Stall F og G benyttes. Husk vannbøtte og
greip. Døgnplass 250,-. Dagsplass 100,-. Det er ikke mulig å bruke utendørs
oppsalingsbokser. Ved avreise skal boksen tømmes helt, dersom dette ikke gjøres vil
det bli sendt regning på kr. 500,-.
Betaling
Stevneavgift og oppstalling betales til 4730 18 29252 senest 12.07.2019, husk å
merke med navn og ekvipasjenummer, evt via VIPPS til Harstad Ride og KjøreKlubb
(519709).
Teknisk Personell
Dommer Mako Madsen kan ikke komme pga. forhindring, og vi har dermed gjort et
dommerbytte.
Distansedommeraspirant: Bente Heggedal Løvold
Stevneleder: Mia Eggum, 93635437
Førstehjelpsansvarlig: Helene Ragnhild Furulund Stokmo, 91199145
Oppstallingsansvarlig: Elise Marine Furulund Stokmo, 95949072
Løypeansvarlig: Linn Terese Ekehaug Orre
Sekretariat: Ronny Stokmo, 95438508
Ankomst
Hestepass m/ vaksinasjoner må forevises sekretariat før avlasting, denne blir liggende
i sekretariatet frem til nummervest er levert tilbake. I tillegg må egenerklæring
leveres før avlasting. Egenerklæringen ligger som vedlegg i HorsePro.
Tidsskjema
09:00 Sekretariat åpner
09:15 Ryttermøte for samtlige ryttere
09:30 Vet grind åpner for visning av hest til klasse LC 40km
10:00 Start LC 40km
10:15 Vet grind åpner for visning av hest til klasse LD 20km
11:00 Start LD 20km
Premiering
Felles premiering vil foregå når alle startende i en klasse har passert målstreken og
gjennomført sluttkontroll. Premiering skjer i sekretariatet.
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Trippelcup
Stevnet inngår i trippelcupen. Se egne statutter i HorsePro eller på Facebook.
Indianercup
Alle under 16 (eller som fyller 16 i år) og som rir sin første CR klasse i år vil få
indianercup-skjorte og sløyfe. Pga. opprinnelige dommer skulle ta med dette må det
nå i stedet sendes ut i etterkant.
Løyper og merking:
Løypene består av mest grusveier og litt skogsveier. Løypen passerer vann og noen
strekninger på asfalt langs vei.
Merking skjer med røde, hvite og gule ark. Rødt merkeark betyr høyre, hvitt merkeark
betyr venstre, gult merkeark betyr at du har ridd riktig. Husk å bare følge merkene på
høyresiden av løypa. Noen steder i løypa vil det være påbudt med skritt av
sikkerhetsårsaker.
Div. info
Minner om at pisk og sporer ikke er tillatt, og at alle ryttere ut det året de fyller 16 må
bruke godkjent sikkerhetsvest. Alle ryttere må ri med godkjent hjelm. Sko med hæl er
påbudt, eller sikkerhetsstigbøyler. Alle hester skal ha en myndig ansvarlig person på
stevneplass mens stevnet foregår. Les KR1 for bestemmelser om ansvarlig person.
Hestene skal leies i hodelag. Videre distansereglement finner dere her:
https://www.rytter.no/wp-content/uploads/kr-viii-2019.pdf

Oversiktskart
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Harstad Ride og Kjøreklubb ønsker alle hjertelig velkommen til Harstad Travpark, og
ønsker alle startende lykke til! ☺
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