Velkommen til vår-stevne 23-24 Mai 2020
Påmelding skjer som vanlig via Horsepro
I henhold til NRYF sine koronavettregler må hver deltaker sende mail til sjr.dressur@gmail.com med
navn på rytter og andre som er med (foresatte, sjåfør, publikum, trener osv.)

Stevnestart:

Lørdag 10.00 – Søndag 10.00

Premieutdeling vil dessverre ikke foregå denne gang i henhold til NRYF sine koronavettregler.
Premier kan hentes i sekretariat. Pengepremier blir overført elektronisk.
Resultater publiseres på Facebook arrangement i tillegg til Equipe.
Endelige startlister vil bli lagt ut på https://online.equipe.com innen klokken 21.00 kvelden før
(fredag). Se etter «Startlister». Dersom det står «foreløpige startlister» er disse ikke endelige!

Teknisk personell:
Stevneleder: Maren Haugervåg
Overdommer: Øyvind Instefjord Ødemotland

Steward: Ingrid Rosseland
Arbeidslister: Maria Selliken

Sekretariat:
Lisanne Verheul – 47618112 / Synne Ueland – 91304691
Sekretariatet åpner 30 min før stevnestart og 30 minutter etter stevneslutt. For å unngå
smittespredning vil det være begrenset adgang til sekretariat. Det vil si at de som skal betale får
komme inn en av gangen. Er det flere som skal betale samtidig vil de andre måtte stå i kø utfor (husk
1 meter avstand i kø). Vi oppfordrer alle til å betale med Vipps. Dersom det ikke er mulig vil
bankterminal være tilgjengelig. Vi tar ikke kontant denne gang.
Pass skal vises frem, finn gjerne frem siste vaksinasjon og vis denne til oss.

Oppvarming:
Arrangementet vil bli delt opp i flere soner for å unngå smittespredning.
Oppvarming sone A: Store ridehall. Her vil ekvipasjene kunne skritte på og lett oppvarming. Eventuelt
er det mulig å ta en skrittetur i skogen
Oppvarming sone B: Lille ridebane ute 20x40.Her vil ekvipasjene kunne varme opp som vanlig.
Hovedarena sone B: Rail 20x60 med filtunderlag.
Nedskritting sone C: Lille ridehall 20x40. Ri direkte fra railen og inn i lille ridehall. Her vil ekvipasjene
kunne trave av og skritte av før hjemreisen.

Kiosken holder åpent men med begrenset utvalg for å unngå smittespredning. Kiosken vil denne
gang være nede under speakertårnet. Betaling foregår med Vipps. Vi tar ikke kontakter denne gang.

All parkering skjer på anvist plass.
Personbiler parkeres ved Sandnes Garn sin parkeringsplass.
Hestetransport parkeres på parkeringsplassen ved Sandnes og Jæren ridesenter.
Husk å ha med gyldig hestepass med vaksinasjoner, hestelisens og rytterlisens!

Koronavettregler
Vi minner alle om å følge koronavettreglene. Hold avstand til hverandre og vask hendene / bruk
antibac hyppig!
Eventuelle endringer for ekvipasjer/klasser sendes på mail til sjr.dressur@gmail.com.
Det blir ikke skrevet ut startlister, dette vil ligge i Equipe.
Det er opprettet et Facebook arrangement for stevnet. Her vil nødvendig informasjon bli lagt ut i
løpet av dagen, ved for eksempel forsinkelser etc.
Tilreisende får komme maks 90min før stevnestart og bes om å reise igjen så fort klassen er ferdig.
Stallen er stengt for tilreisende for å verne om oppstallører.
Vi tilbyr dessverre ingen oppstalling denne gang.
Det vil bli plassert ut antibac i sekretariat, kiosk osv. Toalettene holder åpent og vil bli rengjort en
gang i timen.
https://www.rytter.no/wp-content/uploads/koronavettreglerstevner.pdf?fbclid=IwAR1gDlWT_72YP4Kp8qq8dbhs1KoVvzOm2a5GWVk4CRoiaz-ijyyK3zf06Eo

Velkommen til kjekke dressurdager på SJR

