Ryttermelding for KM og L-stevne i Dressur
27.-28. juli 2019
Sekretariat: Åpner kl 09.30 på lørdag og 10.00 søndag.
Stevnetelefoner:
Stevneleder:

Eli Bugge, tlf: 905 41 409 og Anne Vedø Olsen, tlf: 916 47 349.

Sekretariat:

Hege Charlotte Johnsen, tlf: 934 55 019

Oppstallingsansvarlig: Katrine F. Olsen, tlf: 922 12 228.

Stevnestart: Kl 11:00 begge dager.
Startlister legges ut på online.equipe.com og henges opp på stevneområdet.
Overdommer: Maja Farup.
Steward: Katrine F. Olsen.
Baner: Oppvarming i ridehall 20x60, stevnet avvikles på utendørs grusbane.
Kafé: Kafé på stevneplassen.
Vipps: Klubben har Vipps som kan benyttes i kafé og sekretariat.
Sør-Varanger Rideforening, #108963.
Oppstalling:
Gjestestallene er uisolert og har ikke innlagt drikkekar.
Vannbøtter må medbringes, vann kan hentes på anlegget til Stall Fire Vinder.
Døgnprisen inkluderer ferdigfliset boks ved ankomst. Er det behov for mer flis kan det kjøpes for
150,- kr pakken.
Husk å holde stallgangene ryddige og fri for utstyr, og alltid ha hesten oppbundet inne i boksen ved
håndtering.
NB: Av sikkerhetsmessige årsaker må alle ha dagboks/døgnboks. De som ikke har bestilt, må gjøre
det. Det er IKKE tillatt å stelle/sale opp hesten utendørs.
Husk å ha med gyldig pass og vaksinasjonskort som skal vises før avlasting.

Dersom du ankommer stallen fredag før kl 16.30, ring Aurora Tønnessen, 47646392.
Foring: Sør-Varanger Rideforening tilbyr frokost- og kveldsforing av gjestehester lørdag og søndag
for 50 kr dagen.
Kontakt sekretariatet ved ankomst dersom dette er av interesse.
Lisens: Husk å ha med gyldig rytter- og hestelisens.

Parkering:
Hestehengere kan parkeres ved stallen, biler må parkeres i skogen langs veien ned til stallen eller på
parkeringsplassen ved kirkegården.
Ridehall/ridebane: Ridebanene stenges for ridning fredag kl 20.00
Stevneområde: Stevneområdet defineres som stall, ridebaner og utegangsområder, og området opp
til kirkegården. (inkludert den store parkeringsplassen nedenfor kirkegården).
Ved leiing av hest innenfor stevneområdet, skal hodelag alltid benyttes grunnet sikkerhetsmessige
årsaker.
Ankomstbeskrivelse: For de som kommer fra andre kommuner enn Sør-Varanger:
Følg E6 til Hesseng. Følg skilting mot Pasvikdalen (Ta av til høyre i krysset ved Circle K/Esso) Kjør i ca
2 km. Ta av til høyre mot Langfjorden (krysset er skiltet). Kjør ned mot fjorden og over brua. Ta første
avkjøring til høyre etter brua, og deretter første til høyre igjen.

Vi gjør oppmerksom på at dette er et idrettsarrangement, og at røyking er kun tillatt ved anvist
røykeplass.

Sør-Varanger Rideforening ønsker alle sammen hjertelig
velkommen og lykke til!

