Ryttermelding

Halden Rideklubb har nå gleden av å arrangere stevne med klubbmesterskap igjen! Vi
ønsker et hyggelig og inkluderende stevne der alle kan komme uansett nivå eller
utgangspunkt. Velkommen til oss!

Vi følger retningslinjene for Korona og ber alle våre besøkende om å forholde seg til dette.
Ta i bruk håndspriten vi setter fram, vis hensyn og overhold 1m avstand.
Er du forkjølet, har hoste, rennende nese eller andre symptomer så skal du holde deg
hjemme. Da har du ikke adgang på stevnet.

Veibeskrivelse
Adresse: Torpedalsveien 183, 1764 Halden.
FRA E6
Kommer du fra E6, følger du fv. 21 inn mot Halden. Ved Høgskolen i Østfold tar du til venstre
inn på B.R.A veien og følger denne. Fra du har tatt inn på B.R.A veien kjører du rett fram i alle
rundkjøringer. Du fortsetter videre på denne veien og automatisk kommer inn på
Grimsrødhøgda og Veden. Når du kommer til Veden tar du til venstre i krysset mot
Torpedalsveien. Etter ca. 1,2km tar du til høyre inn på en grusvei (Gjernes). Fortsett
grusveien over sletta og du er framme.
Finner du ikke fram? Ring stevneleder Hedda på telefon 41384646.

Stevnestart: Stevnestart er satt til klokken 10.00.
Sekretariat: Sekretariat åpner 09.00 og er åpen en halvtime etter siste startende har ridd.

Betaling: All betaling skjer via Vipps innen 12. November. Startavgift + NRYF avgift (25kr, i de
klassene dette gjelder) betales på Vipps til 529544.
HUSK Kvittering for betaling og bilde av pass med forside og vaksine sendes på E-post til
halden.rideklubb@gmail.com. Skriv også her hvem du har med deg på stevnet av tilskuere,
hestepasser, sjåfør, trener ol. Lister blir ført pga. smittesporing. Frist 11. November.

Utstyr: Alle ryttere må ha med eget utstyr som greip, trillebår, vannbøtte ol. Pga. smitte kan
dette dessverre ikke lånes ut.

Premiering: Premiering utgår pga. koronasituasjonen. De premierte henter sine premier i
sekretariatet etter endt klasse.
Publikum: Ryttere får ikke ha med seg flere personer enn det som behøves. Det er ikke
mulig for de som ikke er med ryttere å være publikum på stevnet. Dette er pga. den økende
koronasituasjonen.
Kiosk: Det vil ikke være tilgang på kiosk pga. nåværende koronasituasjon.
Parkering: På anvist plass. Parkeringsvakt viser deg hvor du kan parkere. Husk at det skal
være plass til mange. Vi har noe begrenset med parkeringsplass.
Hunder: Det er båndtvang på stevneplassen.

Kontaktpersoner:
Stevneleder: Hedda Haugen

41384646

Leder i klubben: Amalie Gresholdt

46682430

Sekretariat: Hedda Haugen og Amalie Gresholdt
Koronaansvarlig: Hanna Sofie Kruse Johnsen

