RYTTERMELDING MOSS OG OMEGN
HESTESPORTKLUBB
D-stevne i sprang m/innlagt klubbmesterskap søndag 10. november
2019 ved Stall Kubberød

Stevnestart kl. 10.00
OBS! Ponnistevnet lørdag avlyst.
Stevnet avholdes ved Stall Kubberød på Jeløya, Tronvikveien 64, 1519 Moss
Deltakersløyfer (tom. det året de fyller 12 år) hentes i sekretariatet.
Sekretariatet åpner 1 time før første start og tar Vipps og kort. Pass skal vises
uoppfordret før start. Sekretariatet stenger ½ t. etter siste start.
Ca. starttider pr. klasse oppdateres i Equipe. Merk: dette er kun anslått ca.tid .
Alle MOHSK-ryttere må sjekke arbeidslisten som legges ut lørdag i forhold til
hvor og når de skal hjelpe til på stevnet. Møt i god tid til arbeidsoppgvene 😊

Stevneleder:

Monika Gudøy Eggesvik mobil: 950 88 951

Sekretariat:

Anne Britt Dilling mobil: 450 29 837

Overdommer:

Anne-Merethe Jenseg

Feil og Stil dommer:

Anne-Merethe Jenseg

Dommer:

Marie Røed Løkken

Steward:

Bjørn Skrårudsether

Banebygger:

Lars Nordskogen

Sanitet:

Svanhild R. Løkken, mobil: 924 51 084

OPPVARMING: Puljevis oppvarming i ridehuset – maks 8 stk. om gangen. Det
kan være mulig å varme lett opp på utebanen dersom værforhold tillater det
før man varmer opp og hopper frem i ridehuset. Møt i tide til oppvarming i
ridehuset – 10 min. oppvarming pr. pulje.
PARKERING: Følg parkeringsvaktenes anvisninger, parkere tett. De med
sideutlasting må parkere med utlastingen inn mot veien.
(OBS! Det er ikke tillatt å gå på de store gressjordene langs veien)
Kiosk med servering av varmt og kaldt, kiosken tar vipps og kontanter (ikke
kort). Kiosken er inne i ridehuset.
Toalett er ved store stallen, inngang nede ved siden av «låvebrua». Røyking kun
ved anvist plass: ved hvit benk ved utestall/lonsjeringsrundell.
Slik finner du oss: Hvis du kommer fra E6′en, kjør gjennom tunnelen, og følg
skiltene retning Jeløya og Galleri F15. Stall Kubberød står skiltet fra veien,
innkjøring til venstre.
Du ser gården på venstre hånd når du nærmer deg. IKKE kjør ned første vei til
Stall Kubberød da dette er en privat vei.
Foreløpige startlister legges ut på Equipe.
Vi takker RS Bilmegling AS som sponser klubbmesterskapsklassen Hest (1.10) og
Høøks avd. Moss for sponsing av KM-dekken😊

Velkommen til oss 😊

