
INFO GANDURS KLUBBMESTERSKAP 2017 
 
Stevneledelse  Anine Lundh Mob: 92431558 aninelundh8@gmail.com                                       

Birgitte Lütken Mob: 41379295 birgilu@gmail.com 
 
Dommere  Ine Smedbakken     Anita Gundersen     Johann Aamodt 
                                        Hanne Bjørkøy        Marie L. Nyseth 
 
Innsjekking  Kl 09.00-11.00. Innsjekking etter dette må avtales spesielt. Det er 

ikke mulighet for å sjekke inn fredag.  
  Vaksinasjonskort (se regler gjeldende for nasjonale stevner 

http://www.nihf.no/Userfiles/Sites/files/vaksinasjonsregler_NIHF.
pdf) og egenerklæring må fremvises før hesten kan tas av hengeren. 

  Parkering skjer på anvist plass. Det er ikke mulighet for å parkere 
foran stallen (mot hovedhuset). 

 
Startlister Henges opp på stevneplassen. Følg forøvrig med på speakers 

anvisninger. 
 
Oppstalling  Det er svært begrenset oppstallingsmuligheter på Revhaug og 

bokser blir prioritert til de som har større arbeidsoppgaver på 
stevnet. De som har fått boks vil få tildelt boks ved innsjekkingen. 
Andre vil få tildelt kveer. NB: Husk å ta med eget høy og 
vannbøtte. 

  Alle må rydde og møkke ut av boks eller kve etter stevnets slutt. 
Anlegget skal være like rent og ryddig når vi drar som når vi 
ankommer. Straffegebyr (kr 500) vil bli ettersendt dersom dette 
ikke blir fulgt opp. 

 
Stevnestart  Lørdag 13.mai kl 11.00. 
 
Oppvarming  Skjer på utendørsbane 20x60 meter. Ridning skal ikke foregå 

utenfor gården eller på gangvei. Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til 
dem som varmer opp, og at avskritting skjer utenfor 
oppvarmingsbanen (f.eks på gårdsveien opp til gården). 

 
Kiosk  Det vil bli selvbetjeningskiosk, med mulighet for kaffe, te, annen 

varm drikke, brus, pølser, toast, kaker og annet bakverk. De som 
skal bake til kiosken kan sette dette direkte i kiosken ved ankomst.  

 
Premiering Etter hver finale. Det kåres klubbmestere i hver aldersklasse basert 

på en gangartsdisiplin og en tølt disiplin. Det er 
uttakningsresultatene som gjelder. Det er kun Gandur medlemmer 
som kan kåres til klubbmestere. 

 
Alle Gandur medlemmer blir satt opp på dugnadslisten. 
Følg med på Gandurs hjemmeside for tidsskjema, startlister og dugnadsliste 

www.gandur.no 
 
Velkommen! 
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