Ryttermelding for Landsstevne i dressur 09-11.08.2019
MIDT takker for din påmelding og ønsker deg hjertelig velkommen til stevne! Det er pr nå
påmeldt 44 ekvipasjer og 127 starter. Etter-anmelding godtas inntil frist for negativ
starterklæring går ut.
Stevnet starter kl 18.00 på fredag og kl 10.00 lørdag og søndag.
All premiering skjer fortløpende etter klassene på travbanen mellom ridehallen og utebanen,
uten hest.
Oppvarming foregår på banene inne i travbanen. Ridehallen og «gropa» skal ikke benyttes!
Brudd på dette kan føre til advarsel.
Alle ryttere skal fremvise pass med vaksinasjoner på aktuelle hester i sekretariatet ila
stevnehelgen.
Alle ryttere under 18 år skal ha ansvarlig person til stede til enhver tid rytter selv befinner seg
på stevneområdet. Brudd på dette kan medføre startnekt. Ansvarlig person til rytter under 18
år skal sende kontaktinformasjon til sekretariatet FØR stevnestart.
Minner om at dette er et L-stevne, uavhengig om en starter D- eller L-klasse. Ryttere
oppfordres til å sette seg inn i KRs regler for denne type stevnekategori.

Baneoppsett:
FREDAG går alle klasser på bane 1.
LØRDAG:
Bane 1:
Kl L-10: LA hest
Kl L-12: MC hest
Kl L-13 MB hest
Kl L-14: MA hest
Kl D-06: LA ponni
Kl L-11: MC ponni

Bane 2:
Kl D-04: LC ponni
Kl D-05: LB ponni
Kl D-07: LC hest
Kl D-08: LB hest
Kl D-09: LB hest

SØNDAG:
Bane 1:
Kl L-21: LA hest
Kl L-23: MC hest
Kl L-24: MB hest
Kl L25: MA hest
Kl D-17 LA ponni
Kl L-22: MC ponni

Bane 2:
Kl D-15: LC ponni
Kl D-16: LB ponni
Kl D-18: LC hest
Kl D-19: LB hest
Kl D-20: LB hest

Betaling av avgifter
Betaling av klassene skal skje FØR siste start på søndag, men det foretrekkes at du betaler før
du stiller til start. Vi har VIPPS (nr til Sekretariat er 101055), det anbefales at du laster ned
appen på forhånd. Du kan også betale før stevnestart, vis da kvittering i sekretariatet. Det
vises forøvrig til KRI om betaling/uteblitt betaling. Minner om at ekvipasjer som har trukket
seg fra klasser etter at påmeldingsfristen er gått ut, fortsatt må betale for de aktuelle klassene.
Betaling av oppstalling skjer direkte til Nasjonalt senter for Nordlandshest/Lyngshest.
Alle spørsmål angående oppstalling, flis, for o.l. rettes til senteret.
Teknisk personell for dagen er:
Stevneleder: Kristina Schneider tlf 95105993.
Overdommer: Anne Gina Fredriksen DDII.
Dommer: Eva Andersson (SWE), Inger Gåre DDII.
Dommer: Kristina Schneider DDA.
Chief Steward: Nina Larsen SI. Steward fredag og søndag: Helga Gåre SI.
Sekretariat: Kristina Schneider (95105993) og Vivi Klokkerhaug.
Minner om at MIDT sine startende ekvipasjer plikter å hjelpe til under stevnet.
Vi satser på masse publikum og flott vær! Velkommen til en trivelig stevnehelg på Olsborg!

