Ryttermelding Dressurstevne 8 og 9 Februar 2020.
Takk for du meldte deg på stevnet, og vi gleder oss til å ta dere godt imot på
anlegget til Sula Rideklubb, som vi samarbeider samens med for å kjøre
stevnet.

Stevnestart:
Lørdag kl. 12:00
Søndag kl: 11:00

Startlister:
Midlertidige startlister er lagt ut på equipe. Vi låser start listen for lørdag på fredags kveld,
og fastlåser for søndag etter stevneslutt lørdag.

Teknisk personell:
Overdommer: Tone Markussen
Steward: Toril Frengen

Veibeskrivelse:
Stevnet blir avholdt på Sula Rideklubb sitt anlegg. Hit kommer du deg ved å kjøre til Devold
Fabrikken, kjør forbi, og når du kommer til barnehagen, tar man opp til venstre. Følg den

veien hele veien rett frem, rett før du kommer til Langevåg Idrettslag sin parkeringsplass.
Står skiltet til Ridesenter og skytebane. Da får du stallen på høyre hånd rett etter.
Evt kan man legge inn Harhaugbakken, Langevåg, så vil GPS’en vise veg.

Oppstalling:
Vi har muligheter for oppstalling, både dag og døgn. Om dette trengs, kan man ta kontakt
med Camilla Monsholm, tlf 47307878.
Oppstalling døgn: 400kr, dag: 200kr. Boksene skal møkkes før avreise. Er det ikke
møkket skikkelig vil det bli etter fakturert et gebyr på kr 500

Sekretariat:
Sekretariatet åpner 1 time før første startende. Pass med GYLDIG vaksine skal vises frem!
Dette skal hukes av i equipe ved fremvisning. Ved endringer skal det tas kontakt med
sekretariatet/dommerbua. Betaling og fremvisning av pass gjøres i sekretariatet.

Parkering:

For tilreisende som skal stå oppstallet, bes det å sette hengeren nede på stadion sin
parkeringsplass. Ellers setter man hengeren greit på plassen foran stallen, husk det er flere
som skal delta også
.

Baneforhold/oppvarming:
Innendørsstevne, bane: 22x60 Walber supreme underlag. Oppvarming utendørs hvis
været tillater det, bane: 53x82 Kubberød filtbunn. Hvis ikke, oppvarming i puljer
innendørs.
Ser ut som vi kanskje er heldige, så vi kan satse på å kjøre utendørs oppvarming!

OBS!
DET ER IKKE LOV Å RI PÅ FJELLET VED ENDEN AV
RIDEBANEN! OM MAN SKAL RI PÅ FJELLET, MÅ MAN RI
FORBI MØKKA KONTAINER, VEIEN OPP FORBI
PADDOCKER OG RI RIDESTIEN RETT OPP. DET ER
HELLER IKKE LOV Å RI NED HVOR STIENE MØTEST!
Altså ned igjen ved enden av ridebanen.

Det er lov å ri til skytterhuset, men ikke lengre.
Generelt:
Stevne Leder: Gunn Teigene
Premieutdeling vil skje direkte etter hver klasse, så snart poengsummene er ferdig regnet og siste
ekvipasje er ferdig.
Det er tribune for tilskuere, men dette er ikke et oppvarmet området. Vi håper å kunne vise live
video i kiosken fra banen.
Kiosk med div mat og drikke, kald og varm. Her kan det betales med kontant, vipps eller kort.

