Hurum MGA
inviterer til

Norway Summer Challenge
10-11 Mai 2014

på Fredriksborg hestesportsenter
Anmeldelsesfrist: Påmelding på mail chriamod@hotmail.com innen 4. mai. Etter denne dato må
deltakeravgiften betales i sin helhet. Fritak fra dette kun ved fremvisning av veterinærattest eller
legeerklæring.
Stevneavgift: Startavgift kr 1500 NOK per lag. Startavgiften og andre deltagerutgifter (oppstalling,
strøm, overnatting etc) betales samlet til kontonr 0530 10 41979. Husk å merke betalingen med lagets
navn. Utenlandske lag kan betale kontant ved ankomst.
Stevnested: Fredriksborg hestesportsenter mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Veibeskrivelse:

http://www.fredriksborg-hestesportsenter.no/hovedsiden.html
Oppstalling: Det finnes noen få bokser tilgjengelig, pris kr. 450,- lør-søn,/600,- fre-søn. Paddocker
kan settes opp i inngjerdet område, pris kr. 250,- pr helg (fre-søn). Ta med strømtråd og stolper.
Bokser og paddocker må møkkes før avreise. Ved mangelfull møkking vil det bli ilagt et gebyr på kr.
500,-.
Overnatting: Overnatting i telt, medbrakt bobil/campingvogn eller i brakke. Telt: 150,- for helgen.
Strøm bobil/campingvogn 200 ,- for helgen. Overnatting i brakke kr 200,- pr seng pr natt.
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: Christina A. Ødeskaug chriamod@hotmail.com, tlf: +47 917 33 424
Marianne Jarlset, marianne.jarlset@hotmail.com, tlf: +47 995 39 672
Internettside: www.rytter.no Racelister, trekning, resultater: www.gamespro.org/info/Norway
Påmelding: Påmelding på GamesPro skjema til chriamod@hotmail.com. Skjema med bestilling av
paddock/boks osv. sendes til chriamod@hotmail.com
Andre opplysninger: Arrangøren forbeholder seg retten til endringer. Sekretariatet åpner 1 time før
stevnestart. Briefing for lagledere klokken 09.00 lørdag 10 mai. Stevnestart kl 10.00 lørdag, kl 09.00
søndag.
Kafe: På stedet. Grillkveld lørdag kveld kl. 18.00. kr 100,- pr person.
Dommer: Tor Arne Akselsen
Hestepass & Lisens: Hestepass med gyldig vaksinasjon medbringes og forevises. Det kreves også
rytter teamlisens eller grunnlisens og hestelisens.
Diverse: Dette er et internasjonalt lagstevne, og vi følger den internasjonale regleboken.
Session 1 & 2 går lørdag. Session 3 & finalene går søndag.Tidskjema avhenger
antall av påmeldte lag.

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

