HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB
Eikli Gård, Bærengsletta
3519 HØNEFOSS

Ryttermelding:
For D/L/E stevne i dressur 11-14 juli 2019.
Dressurfestivalen er sponset av:

Nyttige telefonnummer:
OBS: alle henvendelser i forkant av stevnet sendes til vår mail-adresse

dressur@hrrk.no
Stevneleder:
Sekretariat:

Laila Tjernseth
Trine Svendsrud

915 87 589
41 63 75 11

Åpningstid sekretariat:
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

11 juli
12 juli
13 juli
14 juli

fra kl 10.30
Fra kl. 07.30
fra kl. 07.30
fra kl. 07.30

Egen erklæring:
Vi krever egenerklæring for alle tilreisende hester. Skjema ligger på hp og kan
skrives ut derfra. Det kan også fås i sekretariatet.
Åpne baner for ryttere:
Onsdag fra kl 11- 20.30. Utenom dette er banene steng.
Det går å ri i oppvarmingshallene.
Det er ikke tillatt å varme opp på andre baner enn oppsatte oppvarmingsbaner.
Torsdag er all oppvarmingen i den hvite hallen.
Fredag, lørdag og søndag vil D stevne ha oppvarming i den røde og L stevne i den hvite
hallen.
Vi oppfordrer alle til holde orden og ta opp møkk etter hestene på anlegget og på
oppvarmingsbanen. Dette for at vårt anlegg skal kunne arrangere stevner som dette også i
fremtiden.
Premieseremoni

Alle premieutdelinger vil foregå umiddelbart etter slutt i klassen. Den vil foregå på
premiepall på gresset ved hovedstall, uten hest. Ber om at alle følger med på Live resultat på
equipe, og holder seg klare til en eventuell premieutdeling.

Baneforhold:
Konkurransebane: Utendørs, filtbunn, sand.
Avridning: Innendørs, filtbunn
Foreløpige Startlister: De endelige startlistene legges ut på equipe kvelden før.

Ending av starttider:
Startrekkefølge blir trukket i Equipe og det er ikke mulig å endre starttider i klassene.

Oppstalling:
Døgnoppstalling teltstaller. Dag og døgn bak hvit hall.
Det er ikke innlagt vann i boksene, så husk å ta med vannbøtter/krybber. Alle bokser må
møkkes før avreise.
Boksene blir merket med navn. Ikke bytt om på disse.
Se oppstallingsoversikt på infotavle ved parkering og i sekretariat.
Vann finnes ute i slanger.
Parkering:
Parkering av hestehengere, hestebiler, bobiler og campingvogner skal skje på angitte plasser.
Parker smart! Det kommer mye biler. Strømlapper skal ligge synlig i frontrute på kjøretøy.
Dette hentes i sekretariatet
Vi minner om at dette er et røykfritt arrangement.
Vær vennlig og hold din hund i bånd.
Betaling og gebyrer
KR 1
§ 144 – Anmeldelse til stevner
Anmeldelse til stevne er bindende. c) Påmelding til stevne er bindende. Bare hvis påmeldingen

blir trukket tilbake i så god tid at meldingen er gitt til arrangøren før påmeldingsfristen
utløper, fritas rytteren for å betale startavgift/stevneavgift.
Dersom en påmeldt rytter ikke har trukket påmeldingen innen fristen(e) gitt i KR og
stevneinvitasjonen, skal arrangøren innkreve avgiftene så raskt som mulig. Dersom rytteren
ikke har – 35 – (KR I – 10. mars 2019) gjort opp sine forpliktelser innen den frist arrangøren
har satt i innkrevingen, skal arrangøren purre på betalingen med tillegg av et gebyr på 2 B
(500 kr) (KR I Tillegg 7), med kopi til NRYFs administrasjon. Dersom betalingsplikten etter
dette ikke blir overholdt, skal arrangøren rapportere forholdet til NRYFs administrasjon innen
6 måneder etter stevnets slutt for oppfølging.

Foreløpig startliste
Ligger på Equipe.no. Endelige startlister blir lagt ut sent kvelden før.

Teknisk personell
Overdommer L stevne

Anne Grunvig

Overdommer D stevne

Lisbeth Stenseth (torsdag) Minna Hernandez

Dommere

Halvor Hornkjøl, Astrid Eva Horn, Elise Ratvik, Charlotte Moen,
Trond Aspmyr, Maja Farup, Gro Jannicke Nesting, Cecile
Hartviksen, Anne Gunn Aleksandersen.

Chief Steward:

Helle Kathrine Halvorsen

Steward:

Harald Farbrot, Karianne Enger, Silje Halland

Servering
Kafeteriaen er åpen alle dager med varme og kalde retter.

Rytterbutikken er åpen begge dager – utstyr til både hest og rytter.
www.rytterbutikken.no

Veibeskrivelse:
Fra Oslo følger du E-16. Du tar ikke av til høyre mot Hønefoss sentrum, men følger veien rett frem og
tar av til høyre mot RV-35 (Hokksund). Ta så til venstre mot Hønefoss, og du får ridesenteret på din
på høyre side.
Fra Valdres følger du E-16, tar av mot RV-35 (Hokksund) og så til høyre mot Hønefoss sentrum.
Kommer du fra Hokksund / Vikersund følger du RV-35 rett frem mot Hønefoss sentrum, og får
senteret på høyre hånd.
Fra Hadeland / Jevnaker kjører du gjennom Hønefoss sentrum og følger skilting mot Hokksund. Du
vil da få ridesenteret på venstre hånd etter å ha passert Tolpinrud.
På Eniro sitt kartsøk på internett kan du skrive "Bærenga". http://kart.eniro.no/
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HRRK ØNSKER ALLE HJERTLIG VELKOMMEN TIL OSS PÅ
STEVNET! VI SER FREM TIL EN FLOTT KONKURRANSE-HELG.

