Borge Rideklubb
inviterer til

Borge Open Individuals 11.05-12.05.2019

Påmelding, betaling
og frister

Ekvipasjer registreres på http://gamespro.org/index.php?page=registration_form og
sendes til joss88@hotmail.com innen 03.05 kl. 20:00. Etteranmelding medfører tilleggsavgift
i henhold til KR I.
Utenlandske ryttere – se registrering for tollpapirer nederst på invitasjonen.
Stevneavgift, oppstalling og innkvartering bestilles og betales på deltager.no:
https://www.deltager.no/borge_open_individuals_2019_mounted_games_11052019
Trekning legges ut på www.gamespro.org senest 09.05 kl. 20.00.

Stevnested

Fredriksborg Hestesportsenter, Sarpsborgveien 743, 1658 Torp
http://www.borgerideklubb.no/fredriksborg-hestesportsenter.html

Stevneavgifter

Startavgift kr. 600 for juniorer og seniorer.
Startavgift kr. 300 for individuelt stevne lett klasse/ middels klasse.
Minigames er gratis, med forbehold at det er tid til gjennomføring, og hester å låne.
Tollpapirbehandling for utenlandske ryttere: kr 250

Kvalifikasjon

Norske ryttere skal være medlem av en norsk rideklubb for å kunne stille tilknyttet NRYF.
Kvalifikasjonskrav iht. KR6.
Sverige og Danmark skal være medlem av organisasjon iht. gjeldende regler i eget land.

Klasser

Borge Open Individuals gjennomføres for junior u17 og seniorer.
Juniorklasse gjennomføres ved minst 5 startende. Ved færre startende overføres juniorene
til seniorklasse.
Det konkurreres i vanskelig klasse, lett og middels.
Vanskelig klasse gjennomføres med tre innledende runder og finale.
Lett / middels klasse gjennomføres som to endags konkurranser. Du kan derfor velge å ri
bare en dag (lørdag eller søndag, alt. begge dager).
Konkurranseprogram og foreløpig tidsplan blir sendt ut når fristen for påmelding er utløpt.

Premiering

Premiefordeling i henhold til KR 1 og rosetter til samtlige plasserte.

Oppstalling

Bokser: fredag til søndag kr 700,Dagboks: 250,Det er ikke tilgjengelig luftegård under stevne.

Innkvartering

Overnatting: seng i brakke 200,- pr. natt pr. seng.
Strøm til bobil, campingvogn, telt m.m kr.300,- for helga.

Teknisk personell

Hver utøver stiller med banebygger i eget heat og assistentdommer i 2 heat etter eget
heat. Norske assistentdommere skal være 18 år, gjennomgått kurs, bestått test og være
medlem av rideklubb tilknyttet NRYF for å kunne dømme under mesterskapet.

Dommer

Hege Jacobsen / Søren Pedersen
Konkurransen bedømmes etter KR 6.
Aase Laila Andersen.

Steward

Vi gjør oppmerksom på at dette er et røykfritt arrangement. Dette gjelder hele stevneområdet, også utendørs. Røyking kan kun
skje på anvist røykeplass.

Baneforhold

70 x 100 m grusbane. 6 linjer. Oppvarming på 20 x 40 m grusbane.

Kontaktpersoner
for stevnet

Jarle Sponås,+ 47 97037005, j-spon@online.no
Inga Daler, +47 411 28 113, inga.daler@hotmail.com

Internettside

www.borgerideklubb.no. Racelister, trekning, resultater www.gamespro.no/info/

Kafe

Åpen kafe og kiosk på stedet.

Grilling / Middag

Vi fyrer grillen, ta med det du vil spise selv.

Hestepass, lisens,
mm

Hestepass med gyldig grunnimmunisering og revaksinasjon medbringes og forevises.
Kvittering på betalte lisenser medbringes.

Sekretariat/
Stevnestart

Mottak og kontroll av hestepass fredag fra kl. 19:00 – 20:00 og lørdag kl. 08.00-09.00
Briefing lørdag kl. 09.00
Stevnestart kl.09:30 lørdag. Tidsplan blir lagt ut på FB.
Racelister, trekning og resultater legges ut på www.gamespro.org/info/Norway

Andre opplysninger

Arrangøren forbeholder seg retten til endringer. Det kan bli justeringer i tidsplan avhengig
av antall deltagere. Mer info kommer i ryttermelding.

Utenlandske ryttere
og inntolling av
ponnier

Utenlandske ryttere tar kontakt med Jarle Sponås + 47 97037005/ j-spon@online.no, for å
få tilsendt tollpapirskjema.

Vi gjør oppmerksom på at dette er et røykfritt arrangement. Dette gjelder hele stevneområdet, også utendørs. Røyking kan kun
skje på anvist røykeplass.

