RYTTERMELDING
Velkommen til D-stevne på Hadeland Landbane
STEVNET STARTER KL 09:00!
Startlister legges ut på hpnett.no
Endelige startlister vil være tilgjengelige senest fredag 20.5 kl. 21.00
Sekretariatet åpner 1 time før start i første klasse
Sekreteriatet tar kun i mot kontant betaling – vi har IKKE kortterminal
Gyldige lisenser, vaksinasjonskort og evnt målekort må fremvises i sekreteriatet før start.

Teknisk personell Dressur
Overdommer:
Lisbeth Stenseth
Dommere:
Mari Krogh
Minna Hernandez
Steward:
Liv Haug

Baneforhold
Oppvarming: Utendørs grus 20 x 60
Konkurranse: Utendørs grus/gummi 20 x 60
NB: Alle ryttere er selv ansvarlig for å møkke etter seg på oppvarmingsbanen før de forlater
banen!
Premiering:
Premieutdeling etter hver klasse uten hest
Parkering
Parkering av hestetransporter på p-plassen ved kiosken. Ingen biler på travbanen!
Det er ikke tillatt å ri på travbanen. Fram til stevnestart kan det være travhester i
banen. Innvendig travspor kan benyttes til ridning hele dagen.
Vi vil be alle om å rydde godt etter seg rundt sin egen henger ved avreise. Hestemøkk, flis og
høy skal ikke ligge igjen ved stevnets slutt.
Oppstalling
Det er mulighet for leie av oppsalingsspilt på travbanen for kr 50,- under stevnet på dagtid.
NB! Hester som står her må til enhver tid holdes under oppsikt.

RYTTERMELDING
Veibeskrivelser
Hadeland Landbane:
Fra Oslo/Gjøvik: Følg skilt i retning Vestre Gran industri og Grymyr fra riksvei 4 i Gran
sentrum. Følg forkjørsvei og skilt til Landbanen (travbane) som ligger på venstre hånd ca. 5
km fra Gran sentrum.
Fra Hønefoss: Etter Jevnaker sentrum, ta til venstre mot Brandbu og Grymyr. Ta til høyre i
Grymyr mot Gran/Granavollen. Landbanen ligger på høyre side ved Granavollen.

Stevnetelefon
Sekretariat/stevneleder: Una Jacobsen mobil: 900.37.682
Vennligst gi beskjed hvis du må trekke deg fra stevnet pga. sykdom ell. Husk at påmelding til
stevner er bindende iflg. KRI, og at HRK vil kreve inn startavgift for ryttere som uteblir fra
stevnet. Husk pass og andre papirer. Vi minner om at hester skal bære nummerlapp, og at
hingster skal være utstyrt med NRYFs hingstemerke.
Vel møtt til en trivelig helg på Hadeland
Hilsen Hadeland Ride og Kjøreklubb

