Knøttecup
23. august 2014
Stevnestart lørdag kl 10.00
Det er påmeldt 14 ekvipasjer til stevnet (6 ponni/8 hest).
Teknisk personell:
Teknisk delegat:
Dressurdommer:

Lene Heistad
Gunn Eva Killingberg

Førsthjelp: Se oppslag på infotavle.
Åpningstid sekretariat:
Sekretariatet åpner lørdag kl. 09.00
Avgifter må betales kontant - vi har ikke kortterminal.
Sekretariatets tlf under stevnet: 975 58 177
Ved ankomst:
Vaksinasjonskort skal fremvises i sekretariat før start.
Bane/oppvarming:
Det er oppvarming på den lille ridebanen bak stallen, sprang på den
store ridebanen innen 30 minutter etter at du er ferdig å ri dressur.
Dressuren foregår inne i ridehuset på oppmålt 20x40 bane.
Annen info/endringer:
Det blir ca. 15 minutters pause mellom ponni- og hesteklassen i
dressur.
Besiktelse sprangbane kl. 09.00 – 09.55
Besiktelse terrengbane må skje før kl. 12.00
Hestebesiktelse mellom kl. 11.30-13.00 på gårdsplassen ved
stallen, skilt vil bli hengt opp.
Terrengprøven starter kl. 14.00 (dette tidspunktet kan bli endret
dersom vi får god tid)
Oppstalling:
De som har bestilt oppstalling tar kontakt med sekretariatet ved
ankomst.

Servering:
Under stevnet vil det være servering fra kiosk i det hvite huset.
Røyking forbudt:
På hele stevneområdet.
Spørsmål rettes til:
Stevneleder Lene tlf. 932 36 670
Startlister:
Endelige startlister blir lagt ut på www.hpnett.no etter negativ
starterklæringsfrist. Du får starlister i sekretariatet og de blir i
tillegg hengt opp på infotavle.
Resultater:
Resultatene blir lagt ut fortløpende etter at klassen er ferdig på
www.hpnett.no og hengt opp i gangen i det hvite huset.
Protokoller:
Protokoller blir ikke utlevert før klagefristen har utløpt.
(klagefristen er 30 minutter etter godkjent resultatliste)
Ankomst:
Fra Steinkjer: I rundkjøring ved Statens hus ta av opp mot Henning,
etter ca 1 mil ta av til venstre der det er skiltet ”Rideleir”. Følg
skiltingen ”rideleir” og da kommer du fram etter hvert ☺

Velkommen til en trivelig helg sammen med oss i
Steinkjer rideklubb!

