Velkommen til Grunnlovsbygda!

Foreløpig Ryttermelding UK/D-stevne dressur 20.september 2020
Forventet stevnestart kl 09:00.
Det er lagt foreløpige startlister på online.equipe.com
Vi ber om at alle sjekker at de er kommet med i de påmeldte klasser.
Oppdatert Ryttermelding vil bli lagt ut fredag 18.06.
Følgende personer bes ikke å melde/møte på stevne:
• Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på
luftveisinfeksjon; som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

Teknisk personell:
Stevneleder: Eilen Torstensen tlf 92459764
Overdommer: Anine Strand-Saugnes
Dommere: Helle Stene og Cecilie Remmert
Steward: Helle Katrine Halvorsen

Sekretariat:
Sekreteriat, Eilen Torstensen tlf 92459764
Sekretariatet åpner 60 min. før første start og stenger 30 min etter siste start. Sekretariat ligger ved
ridebanen.
Vi ønsker minst mulig besøk i sekretariatet under selve stevnet. Protokoll kan sendes på mail.
Eget facebook arrangement er laget for stevne, dette ligger festet øverst på vår facebookside. Her vil
viktig informasjon ila dagene og kontaktinfo legges ut.
Startavgift skal betales via VIPPS på #85978 før stevnet. Kvittering for betaling via VIPPS sendes
på mail til post@eidsvollhestesportsklubb.no - sammen med kopi av forsiden av passet samt
vaksinasjons siden.

Vi følger KR1 § 144 vedrørende betaling

Koronatiltak
Hver rytter må sende inn info(navn + telefonnummer) på de som skal være med på stevneplassen.
Denne infoen skal sendes til post@eidsvollhestesportsklubb.no innen fredag 18.september
klokken 18. Kontakt informasjonen blir innhentet med det formål å bidra til evt smittesporing, og
vil bli slettet etter 10 dager!
Ankomst stevneplassen er tillatt 1 1/2 time før oppsatt start, og vi ønsker at man reiser hjem
etter endt ritt.
Smittevern: Ryttere og hester må kun benytte eget utstyr/antrekk. All hestemøkk skal plukkes opp
fra parkeringen, bruk eget greip og trillebår - ikke lån av andre.
Håndhygiene: Det vil være tilgjengelig såpe og vann, samt antibac på flere godt merkede steder på
parkeringen og stevneplassen. Ta hensyn til hverandre, respekter 1 meter regelen!
Toalett: Toalett i stallen. Håndsprit på toalettet og håndvask på «varmerommet» ved siden av
toalettet.

Premieutdeling: E"er oppfordring fra NRYF vil premier og rose"er bli e"ersendt hjem :l
privatadresser e"er stevnet. Beﬁnner man seg på stevneområde e"er klassen kan rose"/premie
hentes bak kiosken. Pengepremier vil bli elektronisk overført påfølgende arbeidsdag.
Rytterrepresentant: Blir oppnevnt under stevnet.
Servering: Under stevnet vil det være servering fra kiosk beliggende ved ridebanen. Kun mulighet
til å betale med VIPPS #121810 ved dette stevne.
Vegbeskrivelse:
E6 sørfra: Ta av fra E6 ved avkjøringen til Råholt (Dalkrysset - avkjøring nr. 54). Kjør mot Råholt
(gamle E6) og følg veien ca 600 meter. Ta til høyre mot Dal. Følg veien ca 900 meter. Du for en
kiosk på venstre hånd (stor parkeringsplass). Ta til venstre etter parkeringsplassen. Du er nå i
Hjeraveien og har Dal skole på høyre side. Følg Hjeraveien ca 1,8 km og du er fremme. Avkjøring
til høyre inn Varudgutua og gåren er på venstre hånd.

E6 nordfra: Følg E6 og ca. 6 km etter Nebbenes kroer og Shell stasjon ta av til høyre ved skilt til
Dal krysset (avkjøring nr. 54). Stor rundkjøring over E6. Kjør opp i rundkjøringen og ta 3.
avkjøring (gamle E6 mot Råholt). Følg så samme beskrivelse som ovenfor.
GPS: Varudgutua, 2072 Dal
Parkering av hestetransport samt biler og hengere blir anvist av parkeringsvakt. Vennligst respekter
dette, da vi har liten parkeringsplass og må prøve så godt vi kan å få plass til alle.
Røyking forbudt på stevneområde. Røykere henvises til oppmerket plass.
Hunder skal holdes i bånd.
Diverse: Det er ikke anledning til å ri på jordene, det er stier rundt (se kart) som kan brukes.
Vi gjør oppmerksom på at stallen er stengt under stevneavviklingen for alle besøkende.
Spørsmål rettes til: Sekretariatet eller stevneleder.

Utvidet klubbstevne: Vi starter dagen med disse klassene, alle rekruttene som starter her vil få et
gavekort på 100kr sponset av PG Roos :)

Velkommen til en trivelig dag sammen med oss i Eidsvoll Hestesportsklubb

