RYTTERMELDING
UTVIDET KLUBB/D-STEVNE I DRESSUR 02. NOVEMBER, MED FINALE KLUBBCUP,
FOR SØRLANDSPARKEN RIDEKLUBB
Hjertelig velkommen til stevne på Epona Ryttersenter!
Vi håper dere får en trivelig weekend og ønsker dere masse lykke til!

STEVNESTART KL. 11.00
KONTAKTPERSONER
Stevneleder:
Sekretariat:

Agnethe Rislå
Unni S. Holbrook

Oppstalling:

Linne Eidsaa

90912113
41202079/
sorlandstevne@gmail.com
41686543

TEKNISK PERSONELL
Overdommer:

Lisbeth Stenseth

Steward:

Andreas Abildgaard

Smittevern
Det stilles ikke krav til egenerklæring på stevnet, men rytter er selv ansvarlig for at egen hest og hester
på samme stall er friske før avreise.
VIKTIG: ALLE HUNDER MÅ HOLDES I BÅND PÅ HELE OMRÅDET.
Sekretariatet
Sekretariatet åpner en time før stevnestart begge dagene og stenger en halv time etter siste klasse er
avviklet. Betaling med vipps eller kontant. Alle stevneavgifter skal gjøres opp før stevnets slutt. Ved
fakturering påløper et gebyr på kr. 200,BETALING: KONTANT ELLER VIPPS
Minner om at pass/vaksiner og lisens til hest/rytter for 2019 må være i orden og skal vises i sekretariatet
før man starter første klasse.

Oppstalling
I permanente utestaller. Husk å påføre telefonnummer på navnelapp på boks døren. Det er ikke vann i
boksene, husk å ta med vannbøtte.
Alle bokser skal møkkes før avreise. Ikke rengjort boks blir fakturert med kr. 750,Strøm
Må bestilles på forhånd. Strømuttak finnes på parkeringsplassen i enden av den store ridebanen, se kart
nederst i ryttermeldingen.
Salg av fôr og flis
Ved henvendelse i sekretariatet. Utleveres ved garasjen på baksiden av hovedbygningen.
Parkering
Hengere og hestebiler parkeres i enden av den store ridebanen. Se kart nederst i ryttermeldingen.
Personbiler kan parkeres på parkeringsplassen. Viktig at alle parkerer riktig pga. arbeid på baksiden av
senteret.
Kafe
Vi ønsker velkommen opp i kafeen i 2. etasje som er åpen under hele stevnet! Det serveres både varm og
kald mat.
Klubbcup Sørlandsparken Rideklubb
Finalen i Klubbcupen i dressur for medlemmer av Sørlandsparken Rideklubb. Klassene er åpne for alle,
men det er kun de som rir cup som regnes med når poengene skal regnes ut. Se evt. eget dokument
.

Veibeskrivelse

Kart over området

