Ullensaker Rideklubb ønsker velkommen til feltrittstevne!
Stevnet arrangeres på Stall Eikeberg og Flatner terrengbane.
Vi takker for mottatte anmeldelser og vil med dette gi de siste opplysninger.
Vi minner alle Ulle-ryttere på å sjekke mannskapslisten så du vet når du skal jobbe under stevnet.
Vi minner også om at norske ryttere blir satt opp som hindervakt, så sjekk liste som blir lagt ut på
equipe/horsepro!

Sekretariat
Lørdag 10. august fra kl 0700 til stevnedagens slutt i ridehallen.
Søndag 11. august fra 0830 til stevnedagens slutt.
Vi oppfordrer samtlige til å ta med rett veksel for betaling av stevneavgifter, det kan også betales
med Vipps (søkeord:Ullensaker rideklubb eller nr 11532). Det kan være lurt å betale før stevnet på
Vipps siden det er litt dårlig dekning i området. Det kan også betales med SEK for de som ønsker det
(både i kiosk og sekretariat)
Samtlige MÅ skrive opp navn og telefonnummer for kontaktperson (som er tilstede under stevnet) på
egen liste i sekretariatet på lørdag.

Tidsprogram
Lørdag 10. august
0800 Dressur i ridehall. Det sene tidspunktet skyldes det praktiske rundt de tekniske personellet.
All dressur vil foregår på 20*60m i ridehallen. På grunn av stramt tidsprogram, må samtlige
være nøye med å overholde starttidene.
Klasserekkefølge
CCN2*-S, CNCP*,100 cm, Ponni debutant, Lett Ponni, 90 cm, 80 cm og CCN3*-S
0830 Sprangprøven
Gjennomføres innen 30 minutter etter avsluttet dressurprøve. NB! Vi oppfordrer samtlige
som varmer opp til sprangprøven å ta hensyn til ekvipasjene som gjennomfører
sprangprøven.

Søndag 11 august.
0900 Banevisning samtlige klasser, oppmøte ved sekretariatet.
Banene kan besiktiges på egen hånd lørdag. Kjettingen må stenges ved hver inn og ut
passering. Det kan bli gjort små endringer på banene helt fram til banevisning søndag!
1000-1130 Veterinærkontroll ved parkeringen
1200 Terreng
CCN3*-S, CNCP*, 100 CM, Lett Ponni, 90 cm, CCN2*-S, Ponni debutant og 80 cm
Fortløpende: Premieutdeling

Nummerskilt
Skal bæres på rytter under sprangprøven og terrengprøven. Hest skal bære nummerskilt
(ekvipasjenummer) under alle delprøver, ved veterinærkontroll, samt ved all ferdsel på
konkurranseområdet. Egne nummervester og nummerskilt til hest og skal medbringes
Dommerprotokoller fra dressur legges ut fortløpende i sekretariatet. Vennligst hent disse lørdag!

Parkering
Alle må parkere på skrå og tett på Eikeberg. Samtlige MÅ fjerne søppel og hestemøkk fra
parkeringsplassen både på Eikeberg og på terrengbanen!

Startlister
Foreløpige startlister er ute på equipe. Endelige startlister legges ut fredag senest kl 16.
Starttider for terrenget settes opp etter dressur og sprangprøven og legges ut på online.equipe.com.
Spørsmål under stevnet kan rettes til Helge (sekretariat) 918 20 410

Teknisk Personell
Teknisk delegat: Nasrin Håkonsen og Åge Pettersen
Dressurdommere: Camilla Samuelsen og Anine Strand-Saugnes
Sprangdommer: Sylvia Riddarsporre
Banebygger sprang: Anne-Cathrine Sellæg
Banebygger terreng: Anne- Cathrine Sellæg og Kjetil Holmsen
Lege: Stine Kjelstrup
Veterinær: Angjerd Skeie
Steward: Kristin Høst Grønvold

Veibeskrivelse Stall Eikeberg
Om du kjører via GPS er adressen Skeismoen 32, 2022 Gjerdrum. IKKE søk via google el. Den legger
inn Fjellveien i Frogner og er ikke mulig å overstyre. E6 Sørfra: sving av E6 ved Skedsmokorset. Ta til
venstre i 1. rundkjøring (over motorveien), deretter rett fram i de andre rundkjøringene. Følg Rv120
mot Gjerdrum. Sving til venstre ved Shell stasjonen og kjør ca 3 km.. Det er skiltet til Eikeberg. Sving
ned til ridehuset på venstre side og parker der. E6 nordfra: Ta av E6 ved Kløfta. Ta til høyre i 1.
rundkjøring, rett fram i de neste. Følg veien til du kommer til et T-kryss. Ta til venstre mot Ask. Sving
høyre mot Nannestad når du kommer til Ask.

Flatner terrengbane, Gardermoen
Kjør mot Gardermoen flyplass, deretter RV 35 mot Nannestad/Hønefoss, deretter RV 176 mot
Hurdal/Nordmokorset. Følg skilting.

Annet
Samtlige deltakere må medbringe dokumentasjon (resultatliste/feltrittskort) for kvalifisering. Kiosk i
ridehuset lørdag, og på terrengbanen søndag.
Dere må selv ta med drikkevann til hestene søndag! Vi anbefaler også insektspray/fluedekken
dersom det blir fint vær søndag!

Vi minner også om at området på Flatner er vernet. Det er derfor ekstra viktig at samtlige er flinke til
å fjerne hestemøkk og søppel fra parkeringen! Vi må også holde resten av området ryddig og fritt for
avfall. Hjelp oss å holde orden på området, slik at vi kan arrangere feltrittstevner i fremtiden også!

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til ULLE!!

