Moss rideklubb Mounted Games
inviterer til

lagstevne på Fredriksborg hestesportsenter
21. april 2014
Anmeldelse til
Frister

Påmelding på mail imganstevner@gmail.com
Påmeldingsfrist 12. april 2014
Bindende påmelding etter 16. april. Deltageravgiften må etter denne dato betales i sin
helhet. Fritak fra dette kun ved fremvisning av veterinærattest eller legeerklæring.

Stevneavgifter

Startavgift kr 1000,- pr. lag
Betaling kontant på stevneplassen til Inger Hilmersen. Lagleder betaler startavgift og
oppstallingsavgift samlet for laget på briefing.

Stevnested

Fredriksborg hestesportsenter mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Kjør E6 mot Sverige,
ta Rv. 111 mot Fredrikstad etter broen over Glomma
Veibeskrivelse: http://www.fredriksborg-hestesportsenter.no/hovedsiden.html

Oppstallingsforhold

Det finnes noen få dagbokser tilgjengelig, pris kr. 250,Paddocker kan settes opp i inngjerdet område, pris kr. 100,-. Ta med strømtråd og
stolper. Bokser og paddocker må møkkes før avreise. Ved mangelfull møkking vil det
bli ilagt et gebyr på kr. 500,-.

Teknisk personell

Hvert lag stiller med banebygger i eget heat og linjedommer i påfølgende heat.

Baneforhold

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

Kontaktpersoner for stevnet

Inger Hilmersen 9241510 / Anett Mikkelsen 41568008

Internettside

www.rytter.no
Racelister, trekning, resultater: www.gamespro.org/info/Norway

Påmelding

Påmelding på GamesPro skjema til imganstevner@gmail.com
Skjema med bestilling av paddock osv. sendes til imganstevner@gmail.com

Andre opplysninger

Arrangøren forbeholder seg retten til endringer. Ved få påmeldinger kan
stevnekategorien bli endret til par. Sekretariatet åpner 1 time før stevnestart. Briefing
for lagledere klokken 09.00

Kafe
Dommer
Hestepass, lisens, mm

På stedet
Eivind Kjuus
Hestepass med gyldig vaksinasjonskort medbringes og forevises. Det kreves også
rytter teamlisens eller grunnlisens og hestelisens.

Dette er et endags lagstevne med to sessions. Lagene blir trukket etter seeding i første heat, og rekkefølgen etter
første session bestemmer heatsammensetning i «finalesession». Det legges opp til ti race i hvert heat. Tidsplanen
bygger på to sessions og to heat. Ved påmeldinger som tilsier flere eller færre heat vil tidsplanen justeres. Dette
kunngjøres når påmeldingene er klare.
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

S1/Heat 1
S1/Heat 2

14:00 – 15:00
15:00 – 16:00

«B-finale»
«A-finale»

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

