
Ryttermelding 
- høststevne  i sprang på Geilo 

Lørdag 10. 10 og søndag 11. 10 - 2020

Stevneleder
Anne-Kristin Aasberg
tlf 46804689/ stevne@grkk.no

Lørdag
Første klasse (60 cm) starter kl 11:00 
Banen er åpen for besiktigelse fra 10:30.

60 cm intern og 60 cm utvidet 
klubbstevne kjøres sammenhengende. 
Det blir samme bane i 60 cm og 80 cm.

Søndag
Første klasse starter kl 10:00 
Banen er åpen for besiktigelse fra 09:30

Startlister
Startlister legges ut på GRKK.no senest 
fredag. OBS! Ikke i Equipe som planlagt.

Sekretariat
Sekretariatet åpner 30 min før start 
begge dager. 

Send gjerne kvittering for betaling og 
bilde av pass før ankomst for å spare tid 
på stevendagen. 

Viktig info – korona og 
smittevern
Vi følger NRYFs generelle 
koronavettregler og koronavettregler for 
gjennomføring av ridestevner.

Oversikt over deltakere og 
ledsagere
På grunn av koronasituasjonen må vi ha 
full oversikt over hvem som skal være til
stede på stevnet. Hver rytter kan ha 
med seg maks 2 personer. (Foreldre, 
trener, sjåfør etc). 

Kun personer som er oppført som 
ryttere/ledsagere kan være på 
stevneplassen. Det gjelder både tilreisende
deltakere og de som er i hallen på Geilo til 
vanlig. 

Alle må derfor sende oversikt til 
stevne@grkk.no før ankomst stevneplass, 
senest kvelden før du skal starte. Her 
finner du skjema for deltakeroversikt. 

Publikum, tribune og live streaming
På grunn av svært begrenset tribuneplass 
kan vi ikke ha publikum som normalt på 
dette stevnet. Deltakere og ledsagere kan 
bruke tribunen, men husk å holde avstand 
til hverandre.

Stevnet blir streamet live på Geilo Ride- 
og Kjøreklubbs Facebookside. Dermed kan 
familie sitte hjemme og se «sine» ryttere i
stedet for å være fysisk til stede. 

Smittevern
Har du symptomer på luftveisinfeksjon kan
du ikke delta eller oppholde deg på 
stevneplassen.

Husk å holde minst 1 meters avstand til 
alle andre enn de du bor med til enhver 
tid. Pass spesielt på ved kiosk/sekretariat 
og inngang hall/tribune hvor det lett kan 
bli trangt om plassen.

Alle ryttere må ha eget utstyr, huske å 
bruke hansker og desinfisere utstyr, tøyler 
etc. slik det gjøres i rideskolen hvis du rir 
skolehest.

Antibac vil stå fremme ved inngangen til 
hallen, ved sekretariat/kiosk og ved 
oppvarmingsbanen. Håndvask er 
tilgjengelig ved WC i stallen.
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Betaling
All betaling må skje digitalt, derfor er 
det kun betaling med Vipps. 
Geilo Ride og Kjøreklubb #94716. 

Startavgift skal være betalt før start i 
klassen. Ryttere som ikke har betalt kan 
nektes start. Husk også at 
klubbmedlemskap må være betalt for at 
man skal være startberettiget.

Vi oppfordrer alle deltakere til å betale 
på forhånd og sende screenshot fra 
Vipps til stevne@grkk.no for å slippe å 
gå innom sekretariatet før start.

Ikke oppgjorte avgifter faktureres i 
henhold til KR1, med et 
administrasjonsgebyr på kr 200,-

Pass/vaksiner
Alle tilreisende hester må dokumentere 
vaksinestatus. For å spare tid kan man 
sende bilde av hestepassets forside samt
siden(e) med vaksiner og sende til 
stevne@grkk.no senest kvelden før 
første start.  

Alle skal ha passet tilgjengelig på 
stevneplassen og det skal vises på 
oppfordring.

Oppvarming
Oppvarming foregår på utebanen 
(sand/grus 25x50 m) såfremt 
værforholdene tillatter det. Alternativt 
kan det bli puljevis oppvarming i hallen.

Parkering
Hestehengere: Parkering for 
hestehengere på nedre del av 

parkeringsområdet. Pass på at ikke 
innkjøringen til rettbanen sperres.

Personbiler: Personbiler kan parkere på 
nedsiden av sekretariatet/brakka. 

Kiosk
Det blir enkelt kiosksalg med kaffe/te, 
kaker og brus. Betaling kun med Vipps. 

Premieutdeling
Det blir premieutdelig i alle klasser med 
rangering rett etter hver klasse. Rytterne 
vil få utdelt sløyfer, mens gavepremier 
hentes i sekretariatet etterpå.

Klubbmesterskap:
Det arrangeres klubbmesterskap for GRKK 
junior og senior på tvers av klassene 60 og
80 cm lørdag. Premieutdeling i 
klubbmesterskap blir etter ordinær 
premieutdeling i 80 cm-klassen. Vinner av 
klubbmesterskap får dekken og pokal. Vi 
har demodekken til premieutdelingen, så 
bestilles det dekken i rett størrelse når 
vinnerne er kåret.

Klubbmesterskapet er regulert i Statutter 
for klubbmesterskap 

Generelt
Skritt på stevneområdet og ikke ri innenfor
publikumsområdet. Ikke la ukjente hester 
hilse på hverandre. Unngå hester nær 
biler, barn og publikum.

Sjekkliste for deg som skal på stevne 
– en liten huskeliste fra Geilo Ride- og 
Kjøreklubb.

Velkommen til høststevne på Geilo!

Hilsen Geilo Ride- og Kjøreklubb
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