RYTTERMELDING
KLUBBSTEVNE I SPRANG 09. FEBRUAR,
FOR MEDLEMMER AV SØRLANDSPARKEN RIDEKLUBB
Hjertelig velkommen til stevne på Epona Ryttersenter!
Vi håper dere får en trivelig weekend og ønsker dere masse lykke til!

STEVNESTART KL. 12.00
KONTAKTPERSONER
Stevneleder:
Sekretariat:

Andrea Lauritzen
Indahl
Unni S. Holbrook

Oppstalling:

40465419
41202079/
sorlandstevne@gmail.com
Henvend deg i
sekretariatet hvis du ikke
har bestilt oppstalling.

TEKNISK PERSONELL
Overdommer:

Nina Marki
Erichsen 916624759

Banebygger:

Kristine Broman
Nordskogen

Stewardassistent

Solveig Østerbø

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.

.

Veibeskrivels
Kart over området

