Stevneinvitasjon Distanse, landsstevne
Gylandsrittet
Arrangør: Gyland Hestesportslag
Sted: Hestebanen på Gyland
Dato: Lørdag 2 juli 2011

Påmelding på NRYF sitt skjema sendes til Kari Eiesland på mail kari@vodden.no innen 28. juni 2011 kl
18:00. Påmelding er ikke endelig før du har mottatt bekreftelse. NB! Stevneleder er bortreist 23.-26. juni
og svarer ikke på mail de dagene. Husk å oppgi hestelisens og rytterlisens i de klassene som krever
det. Oppgi også fødselsdato på rytter i klasser uten krav om lisens, viktig for oss å vite om de rir
indianercup eller kommer inn under barneidrettsbestemmelsene. Etteranmeldelse godtas mot et tilegg i
startavgift på kr 100,- inntil torsdag 30.juni kl 18:00.
Ryttermelding og startlister legges ut på klubbens hjemmeside www.n3sport.no/ridning/gyland ca en
uke før rittet.
Overnatting og oppstalling: De som ønsker oppstalling må kontakte klubben så kan vi gjerne
ordne en boks hos private i området. Det er også noen bokser tilgjengelig på stevneplassen.
Disse vil ved stor etterspørsel bli prioritert etter behov.
Overnattingsmuligheter:
 Camping ved stevneplassen, enkle forhold
 Krågeland Feriesenter Ca 14 km fra stevneplass. De har enkle hytter og Luksushytter
http://www.krageland.no/
 Grand hotell, Flekkefjord Ca 20km fra stevneplass. Tlf:38322355
E-post: post@grand-hotell.no
 Maritim Fjordhotell, Flekkefjord Ca 20km fra stevneplass. Tlf: 38 32 58 00
E-post: flekkefjord@fjordhotellene.no
Stevneleder/kontakttelefon: Kari Eiesland/90188802
Baneforhold: Løypene våre er godt merket og går på grusveier, stier og noe asfalt. En del
høydeforskjell må du regne med i Gyland.
Løypeansvarlig: Se ryttermelding
Overdommer: Hildegunn Skulstad

Andre opplysninger: Krav om vaksine mot hesteinfluensa KRI, §191:
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.
Nummervest får du låne av oss. Ta gjerne med nummerlapp til hodelaget. Hester som sparker skal ha
rød sløyfe i halen. Hingster skal ha blå sløyfe, samt merkes med hingstemerke i hodelaget.
Til enhver tid gjeldende reglement ligger på http://www.rytter.no/Ryttersport/ReglementKR.aspx
Les KR I generelt konkurransereglement og KR VIII distanse.
Klasseinndeling:
Kl. 1 MB 80 km Fri fart Gavepremier og pengepremier
Kl. 2 LA 60km Fri fart Gavepremier
Kl. 3 LB 50km Fri fart Gavepremier
Kl. 4 LC 40km Clear round Indianercup for ryttere født 1995 eller senere
Kl. 5 LD 20km Clear round Indianercup for ryttere født 1995 eller senere.
Stevneavgifter:
Klasse 1 kr 500,Klasse 2 kr 400,Klasse 3 kr 300,Klasse 4 kr 250,Klasse 5 kr 200,Kontant betaling ved frammøte. Vi har ikke betalingsterminal.
Foreløpig tidsskjema
07:30 Sekretariat åpner
08:00 Veterinærkontroll for klasse 1
08:30 Ryttermøte klasse 1
09:00 Start klasse 1
09:00 Veterinærkontroll klasse 2
09:30 Ryttermøte kl 2
10:00 Start kl 2
10:00 Veterinærkontroll klasse 3
10:30 Ryttermøte kl 3
11:00 Start kl 3
11:00 Veterinærkontroll klasse 4
11:30 Ryttermøte kl 4
12:00 Start kl 4
12:00 Veterinærkontroll klasse 5
12:30 Ryttermøte kl 5
13:00 Start kl 5
Arrangøren forbeholder seg retten til endringer. Disse vil bli opplyst i ryttermeldingen.

For de tobeinte
Kiosk er åpen under stevnet og her kan du få kjøpt masse godt. Rytterfest blir lørdag 2. juli ca kl 20:00.
Da tar vi en tradisjonell trivelig kveld rundt grillen på stevneplassen. Vi holder grillen varm, du tar med
deg det du vil spise og drikke.

Som arrangører håper vi på en hyggelig distansefest i Gyland også denne
sommeren.

Velkommen til Gyland første helg i juli!!! Husk myggolje ;-)

