Skiptvet kjøre og rideklubb inviterer til Høstrittet,
distriktsstevne i distanse
søndag 3. oktober 2010
Anmeldelser:
Sendes på NRYF`s blankett til e-post skorken@gmail.com innen tirsdag 28. sept. 2010. Etteranmeldelse godtas mot
tilleggsavgift kr. 100,- frem til start.
Ryttermelding legges ut på www.skork.tk
Oppstalling: Ingen oppstalling.
Kontaktperson før stevnet:
Jeanette Oshaug tlf 41473655 eller e-post skorken@gmail.com
Baneforhold: Løypene går på skogstier og grus. Lite asfalt. Moderat stigning.
Overdommer: Hilde Berg
Andre opplysninger:
Krav om vaksine mot hesteinfluensa KRI, §191:
Krav til grunnvaksinering (2 sprøyter med mellom 21 og 92 dager) og årlig revaksinering med maks 365 dager mellom
hver revaksinering. Husk å medbringe gyldig hestepass/ID-papirer, vaksinasjonskort .
Skiptvet kjøre og rideklubb forbeholder seg retten til endringer.
Indianercup
Klassene teller også med i Indianercup som er åpen for alle ryttere til og med det året de fyller 16 år. For hver
godkjente klasse får man poeng lik antall kilometer. Ved første start får man t-skjorte med Indianercup trykk. For hver
gjennomførte klasse får man rosett og poeng som teller med sammenlagt. Alle som oppnår 100 poeng i løpet av et
kalenderår får i tillegg en flott jakke med cupens logo brodert på. Beste rytter sammenlagt for hele året får et biothane
distansehodelag med tøyler. Rytter under 10 år må ha ledsager på minst 16 år som også er deltager i klassen.
Klasse inndeling:
1. LC:1 40 km
2. LD:1 20 km
3. LD:1 10 km

Clear Round, tempo 8 – 15 km/t fellesstart
Clear Round, tempo 8 – 15 km/t fellesstart
Clear Round, tempo 8 - 15 km/t fellesstart

Startavgift kr. 150,- Indianercup inngår
Startavgift kr 100,- Indianercup inngår
Startavgift kr 100,- Indianercup inngår

Tidsprogram søndag 3. oktober
Kl 09:30 Sekretariatet åpner
Kl 10:00
Kl 10:30
Kl 11:00
Kl 11:00
Kl 11:30
Kl 11:45
Kl 12:00
Kl 12:30

Forkontroll klasse 1
Ryttermøte klasse 1
Start klasse 1
Forkontroll klasse 2 og 3
Ryttermøte klasse 2
Ryttermøte Klasse 3
Start klasse 2
Start klasse 3

ALLE RYTTERE, MEDHJELPERE OG VENNER
AV DISTANSESPORTEN ØNSKES
HJERTELIG VELKOMMEN TIL
SKIPTVET KJØRE OG RIDEKLUBB 

