NM FJORDHEST2019

RYTTER/
KUSKEMELDI
NG

DRAMMENRI
DESENTER-15.
20.JULI2019

Arrangør: Drammen og omegn rideklubb
Dato: 15. – 20. juli 2019
Sted: Drammen Ridesenter, Fruktveien 25, 3402 Lier

Vi takker for din påmelding og ønsker både ryttere og kusker velkomne til NM Fjordhest 2019!
Telefonnummer/e-post til ansvarlige under stevnet:
Stevneleder: Christian Kolstad – 456 76 272
Sekretariat: Astrid Pedersen – 909 45 425
Oppstalling: Kjetil Nilsen – oppstalling@walber.no

Tidsskjema, klasseoppsett og områdekart lastes også opp i HorsePro og i Equipe. Vi oppfordrer
alle til orienteres seg på forhånd.

Sekretariat:
Sekretariatet ligger ved siden av Gjelsten Arena, rett ovenfor restauranten som ligger imellom
Kingsland Arena og Gjelsten Arena – se områdekart.
Sekretariatet vil være åpent søndag 14. juli fra kl. 18.00 - 20.00 og fra kl. 09:00 mandag 15. juli. På
stevnedagene åpner sekretariatet en halv time før første klassestart og stenger en halv time etter
siste startende.

Parkering:
Avlessing av hester og utstyr til oppstalling skal kun skje på henvist plass, se områdekart.
Når hest og utstyr er plassert i stallen skal henger flyttes til henvist hengerparkering.
Hestehengere skal kun parkeres på henvist plass, se områdekart.
Gjesteparkering eller parkering av personbil under stevnet skal kun skje på henviste plasser. Det
er ikke mulig å parkere langs veien inn mot stevneplassen.
Vi gjør oppmerksom på at det under Maratonkjøringa og Knøttecupen – feltrittsdelen. torsdag 18.
juli, vil være noe begrenset parkeringsmuligheter på henviste plasser. Følg skiltning for alternativ
parkering denne dagen.

Oppstalling:
Alle må ha med egen vannbøtte, fôrkrybbe, høynett og greip.
For tilgang til stall kreves det synlig adgangsbevis (armbånd). Stallen vil være stengt mellom kl.
22.00 - 06.30. Ingen har da lov til å gå inn i stallen.
Det skal til enhver tid henge lapp med hestens navn, navn på ansvarlig person og telefonnummer
på boksdøren. Ansvarlig person må være over 18 år. Hestens ansvarlige person skal være
tilgjengelig hele døgnet i tilfelle ulykke. Den ansvarlige personen har ansvar for å fôre og fylle vann
til hesten.

Det skal alltid henge grime og leietau synlig på utsiden av hestens boks.
First bedding er inkludert i prisen, skal man ha mer flis kan dette kjøpes. Kontakt sekretariatet for
mer info i forbindelse med kjøp av flis, og eventuelt grovfor hvis det er behov for det.
Stallene er klare fra søndag 14. juli. Vi oppfordrer ALLE som IKKE kommer langveisfra til å først
ankomme mandag 15. juli fra. Kl. 09:00.
Før avreise skal alle bokser tømmes helt for møkk og flis.
Ikke rengjort boks etterfaktureres med kroner 500,-. Alle som avbestiller oppstalling etter
påmeldingsfristen har gått ut, vil etterfaktureres uansett grunn. Henviser til KR I §144 punkt
2c.

Bestemmelser om helseattest o.l.:
Det vil være sjekk av vaksinasjoner ved ankomst. Alle må levere egenerklæringsskjema. Se
nederst i ryttermelding for skjema.

Overnatting stevneplass:
Det er mulig å overnatte på campingplassen tilknyttet stevneplassen. Det er her veldig viktig at
man kun plasserer hestebil, henger, campingvogn etc. på henvist plass. Under Maratonkjøringa og
Knøttecupen – feltrittsdelen på torsdag 18. juli vil det i den perioden klassene går være stengt for
inn-/utkjøring av Campingplassen grunnet trasevalg. Har man planlagt utflukt el. den dagen
henvises du til å flytte bil utenfor sperrebånd som settes opp kvelden før.
Pris campingplass:
Camping ink. strøm kr. 1500,Camping eks. strøm kr. 900,Campingavgift betales i sekretariatet. Campingplassen er åpen for alle, det vil si at det ikke kun er
startende som kan bruke denne – men også publikum. Det henvises da også til sekretariat for
betaling.

Seremonier:
Åpningsseremonien er mandag 15. juli kl. 19:00. Alle frammøtte ekvipasjer plikter til å stille.
Oppstilling fylkesvis fra kl 18:15.
Avslutningsseremonien vil være lørdag 20. juli etter siste klasse. Tidspunkt for oppstilling blir gitt på
stevnearenaen. Alle deltakende ekvipasjer oppfordres til å møte.
Her blir det premieutdeling for alle NM-klasser og BUF.

Premieseremonier:
Premieseremonier blir hver dag, etter siste klasse er avsluttet. Tidspunkt vil opplyses av speaker.

Utdeling for grenmesterskap dressur vil skje etter finalen onsdag, med hest.
Utdeling for grenmesterskap kjøring og DMP vil skje fredag etter presisjon, med hest.
Utdeling for grenmesterskap sprang vil skje rett etter siste sprangklasse lørdag, med hest.
Premieutdeling i NM-klassene og BUFene avholdes i forbindelse med avslutningsseremonien.

Annen info:
Rytterfesten avholdes onsdag 17. juli kl. 20:00 i restauranten mellom Kingsland Arena og Gjelsten
Arena. Nærmere info om rytterfesten blir hengt opp på veggen utenfor sekretariatet.
Torsdag 18. juli blir det Grillfest med grillbuffet fra kl. 20:00 i samme restaurant.
Vi gjør oppmerksom på at restauranten holder åpent alle dager mellom kl. 09:00 og 22:00. Da
restauranten på stevneplassen selger alkoholholdige drikkevarer gjør vi alle oppmerksomme på at
dette IKKE kan nytes utenfor restauranten.

Konkurransebaner og program:
Vi gjør oppmerksom på at noen tider kan bli forsinket. I så fall opplyses dette av speaker. Eventuelt
i sekretariat, nettsider og på Facebook ol. ved uforutsette hendelser som vil ha vesentlig betydning.

Mandag 15. juli:
16:00 – Vetsjekk – Kingsland Warm-Up
19:00 – Åpningsseremoni – Kingsland Arena

Tirsdag 16. juli:
09:00 – Klasse 1 – Dressur: LC:3 – Gjelsten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up
11:00 – Klasse 3 – Dressur: LA:2 – Kingsland Arena – Oppvarming: Kingsland Warm-Up
15:00 – Klasse 2 – Dressur: LB:5 – Gjelsten Arena – Gjelsten Warm-Up
17:00 – Klasse 21 – Dressur: FH Nivåkl. 2 – Kingsland Arena – Oppvarming: Kingsland Warm-UP

Onsdag 17. juli:
08:00 – Klasse 5 – Dressurkjøring Utdanning – Gjelsten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up
09:00 – Klasse 22 – Dressur LB:2 – Kingland Arena Warm-Up – Oppvarming: Ridehus
10:30 – Klasse 6 – Dressurkjøring Lett – Gjelsten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up
13:00 – Klasse 24 – Dressur: FH Nivåkl. 2 – Kingland Arena Warm-Up – Oppvarming: Ridehus
14:00 – Klasse 4b – Dressur LA:5 – Kingland Arena Warm-Up – Oppvarming: Ridehus
16:00 – Klasse 7 – Dressurkjøring Middels – Gjelsten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up
17:30 – Klasse 4a – Dressur MC:1 – Kingland Arena Warm-Up – Oppvarming: Ridehus
20:00 – Rytterfest – Restauranten

Torsdag 18. juli:
07:30 - Vetsjekk Maraton (Vi gjør oppmerksom på at vi starter med kl. 8, så kl. 9 og tilslutt kl. 10)
08:00 – Klasse 8 – Maratonkjøring Utdanning – Maratonløype – Start opplyst ved banevisning.

11:00 – Klasse 9 – Maratonkjøring Lett – Maratonløype – Start opplyst ved banevisning.
11:00 – Klasse 25 – Dressur Knøttecup – Gjesten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up
14:00 – Klasse 10 – Maratonkjøring Middels – Maratonløype – Start opplyst ved banevisning.
15:00 – Klasse 25 – Sprang Knøttecup – Gjesten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up
18:00 – Klasse 25 – Feltritt Knøttecup – Feltrittsløype – Start Kingsland Arena
20:00 – Grillfest – Restauranten

Fredag 19. juli:
09:00 – Klasse 14 – Presisjon Middels – Kingsland Arena – Oppvarming: Kingsland Warm-Up
11:00 – Klasse 12 – Presisjon Lett – Kingsland Arena – Oppvarming: Kingsland Warm-Up
15:00 – Klasse 11 – Presisjon Utdanning – Kingsland Arena – Oppvarming: Kingsland Warm-Up
16:00 – Klasse 27 – Sprang 0.90m – Gjesten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up
17:30 – Klasse 15 – Sprang 0.80m – Gjesten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up
18:30 – Klasse 26 – Sprang 0.70m – Gjesten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up

Lørdag 20. juli:
09:00 – Klasse 16 – Sprang 0.60m – Gjesten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up
10:50 – Klasse 17 – Sprang 0.70m – Gjesten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up
12:40 – Klasse 18 – Sprang 0.80m – Gjesten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up
14:30 – Klasse 19 – Sprang 0.80m (S. og lag) – Gjesten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up
16:30 – Klasse 20 – Sprang 0.90m (GM) – Gjesten Arena – Oppvarming: Gjelsten Warm-Up
18:00 – Avslutningsseremoni og premieutdeling NM-Klasser og BUF – Kingsland Arena
Det tas forbehold om endringer i program ved behov.

Veterinærkontroll:
Samtlige ekvipasjer skal vises for veterinær, dette skjer mandag 15.juli fra kl. 16:00. Vi oppfordrer
alle til å møte opp i god tid.
Vetsjekk foregår på Kingsland Warm-Up.
Det vil også være en veterinærsjekk torsdag 18. juli fra kl. 07.30. Vi gjør oppmerksom på at
Utdanning tas før Lett og da startende i Middels tilslutt.
Hestene trenger bare å gå igjennom en (1) vetsjekk – vi gjør dog oppmerksom på at startene i
Maraton også har obligatorisk vetsjekk før start torsdag.
Teknisk Personell:
Overdommer:
Marte Sneeggen
Stewarder:
Siv Bekkemoen (Chief Steward)
Bjørn Vidar Norheim
Maja Kjærnes
Kari Lie
Baard Anders Lindvaag

Dressurdommere:
Anne Gunn Aleksandersen - DD2
Kristin Eide – DD1
Sølvi Lien – DD2
Kristoffer Nyquist – DD1
Anine Strand Saugnes – DD1
Ove Natland – DD2
Vibeke Bongo – DD2
Marte Sneeggen - DD2
Sprangdommer:
Kikki Bentzen – SSD
Marianne Tveter – SSD
Elisabeth Heber – SD3
Sprangbanebygger:
Eirik Berentsen
Feltbanebygger:
Renate Tangen
Feltritt:
Renate Tangen - TD
Kjøredommere:
Renate Tangen – KDD 2
Marte Sneeggen – KDD 2
Tone Løken – KDD1
Kjørebanebygger maraton/presisjon:
Mikkel Davidsen – KBB 1
Rytterrepresentant:
Opplyses på stevneplassen.

Adgangbånd:
For å komme inn i stallområdet er det påkrevet å ha adgangsbånd. Hver hest får utdelt 3 armbånd i
sekretariatet ved ankomst.
Følgende personer har adgang til stallen/stallområdet:
•
•
•

Rytter, groom, ansvarlig person, hesteeier, trener, talsmann for mindreårig og lagleder
tilknyttet hest oppstallet i den aktuelle stallen.
OD, TD, dommere, Chief steward og stewards på stevnet.
Stevneleder, oppstallingssjef, stallpersonell, stallvakter, hovslager, førstehjelpsansvarlig,
stevneveterinær og førstehjelpsveterinær på stevnet.

Baneinformasjon Maratonkjøring:
Baneinformasjon i Maraton onsdag 17. juli – tidspunkt og sted henges opp på veggen utenfor
sekretariatet på tirsdag kveld.
Hvis noen har ønske om det kan de gå eller sykle traseen etter informasjonsmøte.

Banevisning Knøttecup:
Det vil bli banevisning for Knøttecup onsdag kveld. Tidspunkt og sted for oppmøte henges opp
utenfor sekretariatet på tirsdag kveld.

HUSK:

•
•
•
•

Egenerklæring
Speakerinfo
Hestepass med vaksinasjoner i passet, rytterlisens, betalt medlemskap i Norges Fjordhestlag,
hestelisens for de som trenger dette (f.o.m. LB).
Gyldige kvalifiseringsdokument (resultatlister) som er tydelig merket med navn på hest og
rytter/kusk. Dette skal sekretariatet beholde, se KR I §126 om hva som er gyldig kvalifisering i
tillegg til statuttene og stevneinvitasjon for hvilke klasser som krever kvalifisering.

Vi tar forbehold om endringer!

VELKOMMEN TIL DRAMMEN RIDESENTER!

OVERSI
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Speakerinfo - NM Fjordhest 2019 – Drammen Ridesenter
EKVIPASJENUMMER:
Navn på rytter/kusk:
Alder:
Klubb:
Navn på hest:
Hoppe

Vallak

Hingst

Alder på hest:
Avstamning:
Oppdretter (spesielt viktig ved start i 4-, 5- eller 6-års BUF):

Navn på groom:
Hvor lenge har du holdt på med Fjordhest?
Har du deltatt i NM tidligere?
Hvis du har deltatt i NM tidligere, er den noen meritter du ønsker å nevne?

Hva er din sterkeste gren, velg gjerne flere enn en?
Dressur
Sprang
Dressurkjøring
Maratonkjøring
Presisjonskjøring
Feltritt
Annen relevant info:
Husk på at denne SKAL leveres inn til sekretariatet ved innsjekk!

EGENERKLÆRING (Ref. KR I § 123.3 a))
(gyldig i 24 timer)
I.

Hestens navn: _________________________________________________________________
Hestepass nr.: __________________________________________________________________
Eiers navn: ______________________________________________________________________
Eiers postadresse: _____________________________________________________________
Stallens navn: ___________________________________________________________________________
Stallens adresse: ________________________________________________________________

II.

III.

Undertegnede ansvarlig person, ref. KR I §125, for ovennevnte hest forsikrer på ære og
samvittighet:
1.

at hesten kommer fra stall som ikke er pålagt restriksjoner av Mattilsynet på grunn av
smittsom dyresykdom

2.

at hesten eller andre hester på stallen ikke viser symptomer som kan gi mistanke om
smittsom hestesykdom

3.

at hesten i løpet av de siste to uker ikke har vært i kontakt med hester som, etter mitt
kjennskap, led av eller var mistenkt for smittsom sykdom.

Egenerklæringen skal sammen med hestepasset med gyldige vaksinasjoner leveres arrangøren
ved ankomst til stevneplassen før hesten lastes av. Ansvarlig person er ansvarlig for at
erklæringen er utfylt og vises frem. Hesten skal ikke lastes av transportmiddel før arrangøren
tillater det.

__________________________ ______
Sted/Dato

________________________________________________________
Underskrift

Listen over smittsomme sykdommer finner du som vedlegg til Forskrift om varsel og melding
om sjukdom hos dyr https://lovdata.no/forskrift/2014-12-19-1841

