Alvøen Rideklubb
Ryttermelding Norgesserien 14 ‐ 16. Mai
Velkommen til Norgesserien 2. kvalifisering i Alvøen.
Kjørerute fra Sør:
For de som har GPS er vår adresse Håkonshellaveien 21, Følg E39 mot Bergen
Sentrum, ta av på RV555 mot Sotra etter nye Nygårdsbro(Like før du kommer til
sentrum), følg RV555, etter at motorvei tar slutt fortsett gjennom 2 små tunneler og ta
av til høyre, det er skiltet mot Alvøen, kjør ca. 4 km på denne veien til du ser
Ridesenteret på høyre side.
Parkering: Følg henvisning fra parkeringsvakt. Besøkende uten hest henstilles til å
parkere i Alvøen, på festplassen eller langs veien til fabrikkområdet. Det er svært
mange som skal komme til oss uten oppstalling og dette gir utfordringer med plass til
alle hestetransportene. Hestetransporter kan derfor bli henvist til parkering i Alvøen.
Fra Alvøen er den 5 min. gange/ridevei til anlegget.
Arena:
Stevnet foregår på hovedarena og med oppvarming i det store ridehuset like ved,
maks 10 ekvipasjer inne i oppvarmingsbanen samtidig. Det henstilles til ryttere som
er ferdig å ri å benytte ridevei til Alvøen for avskritting og rette seg etter henvisninger
fra vaktmannskap og Steward.
Kiosk er åpen fra kl. 09.00 til stevneslutt hver dag.
Stevnestart kl. 10.00 alle dager.
Antall påmeldte ekvipasjer: 90
Antall startende: Se startlister i Horsepro.
Premieutdeling: For øvrige klasser blir det premieutdeling mellom klassene. Maks. 5
ekvipasjer, øvrige plasserte kan hente sine premier i sekretariatet.
Sekretariatet
Sekretariatet åpner kl. 09.30 og stenger 30 min. etter at siste rytter er gått i mål.
Telefon sekretariat er 93064052
Alle som skal starte må vise hestepass i sekretariatet før start. Stevneavgifter kan
betales i løpet av sekretariatets åpningstid. Vi har betalingsterminal.

Ved manglende betaling følger vi KR1 mhp fakturagebyr.
Første Klasse hver dag stenger for etteranmeldelse dagen før. Øvrige klasser
stenges for endringer ca. 30 min. før start i klassen.
Påmelding til Norgesserien Lag 16. mai må gjøres i sekretariatet senest innen kl.
14.00 søndag.
Oppstalling og oppstilling av hestetransporter
Teltet befinner seg bak det lille ridehuset ved parkeringsplassen. Oppstillingsplass for
de som har bestilt strøm blir ved hovedarena. Hengere må kjøres til anvist plass etter
avlessing.
Vi ser frem til et flott stevne i fine omgivelser sammen med Dere.

