Velkommen til Sokndalsrittet
Distriktsstevne distanse
3.oktober 2010

Gyland Hestesportslag inviterer til et høstritt i vakre omgivelser i Sokndal – og Lund
kommune. På denne tiden av året får vi nyte de vakre røde og gule fargenyansene som
Moder Natur viser oss, blandet lett sammen med grønn og lilla fra trær og lyng.
Naturen er upåklagelig vakker på denne kanten av Rogaland.
Påmeldinger:
Påmelding kan sendes på NRYF skjema til Kari Eiesland på mail : kari@vodden.no innen
29.september klokken 18.00. Etteranmeldelse godtas innen 2.oktober klokken 18.00 mot
kr.100.- i ekstra avgift.
Oppstalling og overnatting:
Ingen
Løypeforhold :
Løypene vil gå kun på grusveier med litt bakker. Asfalt i starten og slutten av etappene.
Grusveiene er litt trafikkerte, så vis hensyn.
Stevneområdet blir på en traktorvei på Mydland i Sokndal.
Sentrale personer :
Dommer : Ellen Kongevold
Stevneleder : Catrine S. Bringsli
Løypeansvarlig : Bente B. Nesvåg
Steward : Tina Husby
Sekretariat/påmelding: Kari Eiesland

mob. : 48277064
mob. : 91318144
mob. : 98891615
mob. : 98887062
mob. : 90188802

Andre opplysninger:
Begge klassene inngår som indianercup for ryttere som er 16 år og yngre. For mer
informasjon om indianercupen, se link : http://www.rytter.no/t2.asp?p=74920
Det kreves ikke hestelisens, rytterlisens eller grønt kort for å delta i klassene, men hestene
må ha hestepass med gyldige vaksiner.

Krav til grunnvaksinering (2 vaksiner med mellomrom 21 og 92 dager) og årlig revaksinering
med maks 365 dager mellom hver revaksinering. Det må gå minst 7 dager fra siste vaksine til
en stiller på stevne. Husk å medbringe gyldig hestepass med godkjent vaksinering.
Hesten vises for dommer før start, i løpet av pausen i kl 1, og innen 30min etter
målpassering. Ved etappemål (kl 1) og målpassering stoppes klokken idet dere rir over
målstreken. Men husk at det ikke er lov å stoppe, eller krysse sitt eget spor de 2 siste
kilometerne før mål.
Fine premier til alle som har fullført rittet godkjent etter at alle i klassen er kommet i mål.

Og ryttermelding legges ut på hjemmesiden til Gyland hestesportslag 29. september når
ordinær påmeldingsfrist er ute:
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=205274
Eventuelle endringer offentliggjøres i ryttermeldingen.
Ellers så vil vi bare minne om at pisk, sporer og hjelpetøyler er forbudt!
Vis hensyn til de andre rytterne og ellers dem dere kommer til å møte langs løypene. Husk
at en kommer lenger med et smil til dem dere møter.

Klasser:
Klasse 1 :

Klasse 2 :

LC:1 47 km Clear round min. 8 km/t – maks 15 km/t
20 km, 40 min.pause, 27 km, mål
LD:1 20 km Clear round min. 8 km/t – maks 15 km/t
20 km, mål

Husk at hestene skal vises innen 30 min. etter målpassering.

Stevneavgifter :
Klasse 1 :
Klasse 2 :

Stevneavgift : kr.200.Stevneavgift : kr.150.-

Foreløpig tidsskjema:
09:30 Sekretariat åpner
10:00 Forkontroll begynner
10:30 Ryttermøte kl 1
11:00 Start kl 1
11:30 Ryttermøte kl 2
12:00 Start kl 2
Til slutt:
Tilgang til mat og drikke for både to- og firbeinte er enda noe usikkert. Mulighet for
vanntilgang på stevneplass samt kioskordning er fortsatt ikke avklart. Praktiske
opplysninger omkring dette kommer i ryttermeldingen.
Et godt ulldekken til hesten (regndekken håper vi ikke blir nødvendig…), og noe å varme
seg i for rytter etter målpassering kan være lurt å ta med seg.

Velkommen skal dere være alle sammen,
til Sokndalsrittet!

