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Ryttermelding for Knøttecup 17. september 2017 
  
Stevnestart søndag kl 10.00 
  
Det er påmeldt 19 ekvipasjer til stevnet. 
  
Kontaktinformasjon:   
Stevneleder: Kine Aaltvedt, tlf: 92089420 
TD, OD og terrengbanebygger: Elisabeth Sveri, tlf 95834981 
Dressurdommer: Ingeborg Ardø, tlf 41343882 
Sprangdommer: Kari-Ann Lamøy, tlf 90258591  
Sprangbanebygger:  Mette-Maya Sverdrup tlf 97976057 
Oppstalling: Anniken Bjerkset tlf 99584215 
Førstehjelp: Ambulansetjenesten i Selbu tlf 06800 
Nea dyrlegevakt: tlf 73817860 
  
Åpningstid sekretariat: 
Sekretariatet åpner søndag kl. 09:00 Du finner oss i direkte tilknytning til stallen 
ved PMF. Følg skiltingen. NB: Velg rytterrepresentant og gi beskjed om navn og tlf 
nr til vedkommende i sekretariatet før stevnestart. Se eget oppslag i sekretariatet 
om dette. 
 
Avgifter må betales kontant eller med VIPPS nr 93517 
Sekretariatets tlf. under stevnet: 92089420 
 
Ved ankomst:   
Pass/Vaksinasjonskort skal fremvises i sekretariat før start.  

  
Bane/oppvarming: 
Dressuren foregår inne i ridehuset på oppmålt 20x40 bane.  Sprangprøven foregår 
på utebanen. Det er oppvarming før dressuren på sprangbanen på ridebanen. 
Oppvarming før sprangprøven er i ridehuset. Oppvarming før terrengprøven er i 
ridehuset. Vannhinder utgår fra terrengprøven. 
 
Dressuren starter kl 10.00 for Ponni, ca kl 11.00 for Hest. 
Sprangprøven starter ca kl 12.30 (10 min oppvarming) Ferdig ca kl 13.30 
Banepåvisning kl 13.30. Møt opp ved hovedvei. 
Mønstring ca kl. 14:00 på ridebanen ute. 
Terrengprøven starter ca kl. 15.00. Start ved hovedvei. 
Med forbehold om endringer! 
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Oppstalling: De som har bestilt oppstalling tar kontakt med Anniken Bjerkset på 
tlf: 99584215 ved ankomst. Oppstalling betales kontant eller med VIPPS til nr 
93517 i sekretariatet ved ankomst. Pris for dagboks er kr 100 pr dag med fôr, kr 50 
pr dag uten fôr.  
 
Servering:  
Kiosken finner du i langhuset på nersida av uteridebanen. Følg skilting. Derf år du 
kjøpt toast, vafler, frukt, samt varm og kald drikke. N.B. Kun kontant betaling eller 
VIPPS. 
 
Parkering hestehengere og øvrige 
Parkering for hestehengere på plasse mellom sekretariatet og ridehallen, samt ved 
stallen. De som har dagboks bes å laste av hest og utstyr ved stallen, og parkere 
oppe ved barneskolen. Andre bes parkere på barneskolen. Skiltes! 
 
Publikum henvendes til angitt område, følg skilting til bl.a. ridehall og mot kiosk. 
 
Røyking forbudt på hele stevneområdet/i ridehallen. 
 
Spørsmål rettes til:  
Stevneleder: Kine Aaltvedt på tlf: 92089420 
  
Startlister:   
Endelige startlister er lagt ut ut på horsepro, og du får startlister i sekretariatet 
ved ankomst. Henges i tillegg på tavle ved ridehuset, og i stallen. 
OBS: det er blitt noe krøll med tidene på startlisten, vennligst forhold dere til 
tidene oppgitt her i ryttermeldingen, samt opplysninger gitt på stevneplassen.  
 
Premier 
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at begge klassene premieres med 
pengepremier.  
 
Protokoller 
Protokoller blir ikke utlevert før klassen er ferdig. Etter klassen blir de lagt på 
bordet i sekretariatet, hvor du kan hente de selv. 
 
Adkomst 
Fra Stjørdal: Følg FV 705 til Tømra, ta av til høyre og følg skilt til Peder Morset 
folhehøgskole. Stevnet foregår på nersiden av vegen. Parkering på øversiden av 
veien (skiltet). Hestetransport kan parkere på anvist plass, se etter skilt.  
 

Velkommen til en trivelig stevnedag sammen med oss i Selbu hestesportsklubb! 


