Kuskemelding DMP stevne Linnesvollen, Drammen Ridesenter
4-5.oktober 2019
Stevneleder Christian Kolstad, tlf 45676272
Sekreteriat Elin Hilling, tlf 92484084
Førstehjelpsansvarlig Skjalg Hilling, tlf 90206605
All kommunikasjon frem til fredag 4.oktober kl 18 bes tatt på mail
post.kjorestevne@gmail.com
Drammen og omegn rideklubb ønsker hjertelig velkommen til kjørestevne på Drammen
Ridesenter/ Linnesvollen.
Les kuskemeldingen nøye, det kan være endringer ifht hva som står i stevneinvitasjonen.
Adresse
Linnesvollen Hestesportsenter, Fruktveien 25, 3402 Lier
Sekreteriat
Fredag kl 18.00-21.00
Lørdag kl 09.00 til halvtime etter siste start
Søndag kl 09.00 til halvtime etter resultatene er klare
Teknisk personell:
Overdommer Marte Sneeggen
Dressurdommer Marte Sneeggen
Banebygger Harald Løtuft
Dommer presisjon Harald Løtuft
Dommer maraton Marte Sneeggen
Steward Maja Kjærnes
Veterinær Henriette Bonstad
Oppstalling
Gjestestaller
Husk bøtter til vann og fôr. Alle bokser skal tømmes helt etterpå, og kostes. Kr 500 i avgift
for ikke utført.
Parkering
På anvist plass
Camping

På anvist plass.
NB husk trepunktstikk til strøm!!

Kiosk
Restaurante Sancerre befinner seg i tilbygg på ridehuset
Foredrag med Leietau.no, maratonbriefing og kuskefest
Lørdag kl 18, i restaurant Sancerre
Mat og drikke kjøpes i restauranten

Toalett
Restaurant Sancerre, samt i kjelleren i stallbygningen

Startlister
Startlister for dressur (og påfølgende presisjon) legges ut på Equipe:
https://online.equipe.com/
Alle startlister er foreløpige. Endelige lister merkes med “endelige lister” (fredag kveld for
dressur, lørdag kveld for maraton)
Startlister maraton henges opp ved sekreteriatet,
Gjennomføring
Lørdag :Dressur ihht startlister, og så rett ut i presisjon. Husk da å lære presisjonsbanen på forhånd!
Søndag: Maraton ihht startlister.
Evt endringer vil bli annonsert!
(Det er noen som kun skal starte presisjon. Gå til start når klassens tilsvarende dressur
starter)
Oppvarming
Ingen hester på dressurbane/presisjonsbane/maratonhinder før konkurransen.
Oppvarming til presisjon på begrenset plass på presisjonsbanen
Oppvarming til dressur ved siden av dressurbanen.
Maratonbriefing
Lørdag i forbindelse med kuskefest. Nøyaktig tidspunkt vil slåes opp i sekreteriat
Det er selvsagt mulig å gå hindrene før visning, men vær oppmerksom på at hindrene kan
endres!
Hestebesiktigelse
1.besiktigelse søndag kl 0900, i startrekkefølge. Vi beregner 60 sek pr hest, møt opp i GOD
TID!! Og gå en tur med hestene først….
2.besiktigelse under maraton ihht KR IX

Arbeidslister
Alle må regne med å få oppgaver.
Men vi er så heldige å få besøk av en gjeng fra Mo videregående skole som tar veldig
mange av oppgavene! Husk å takke dem så mye for hjelpen !
Arbeidslister finner du her: (du må kopiere teksten, nytter ikke å trykke på den)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-dBZWZX2EDmCWuFdeuL163HpqX_VbLL7JmpV
NqmMxUU/edit?usp=sharing
Følg med for eventuelle endringer! Vil merkes med dato og klokkeslett for endring.
Kusk er ansvarlig for at noen tar den pålagte oppgaven, også evt bytte med andre. Info om
bytting må meddeles sekreteriat.
Møt opp ved sekreteriatet minst 15 minutter før din arbeidsoppgave starter.

Premieutdeling:
Sløyfeutdeling for dressur og presisjon på kuskefest lørdag
Sløyfeutdeling for maraton straks resultatene er klare på søndag
DMP-premiering straks resultatene er klare på søndag
Åpne klasser: premiering etter stevneslutt ved sekreteriat.

Reglement
Vi minner om at enhver kusk er selv ansvarlig for å sette seg inn i og holde seg oppdatert på
gjeldende reglement (KR I og KR IX) og statutter.

Felles ansvar
All ferdsel og hensetting av eiendeler skjer på eget ansvar!
Vi ber alle ta med godt vær og godt humør! Og vi gleder oss til en innholdsrik helg sammen
med dere.

VELKOMMEN!!!

