
Viktig informasjon om VINTERCUP 2, 2.2.19  

Vi gleder oss til lørdag, og håper dere ser frem til en frisk dag på Elveli og 

Vintercup 2. Stevnet starter kl 11 og er ferdig ca 14.30.  

 

Husk at alle må hjelpe til med å rydde opp etter endt stevnedag!  

 

Innsjekk: Du henvender deg i ridehallen hos sekretariatet når du skal sjekke inn 

hesten din. Husk hestepass med gyldig vaksinasjonsattest og egenerklæring. Vi 

har ikke liggende ekstra av erklæringer. Innsjekk åpner kl 10.00  

Parkering: Parkering er rett etter brua, ikke langs veien mot stallen eller i 

stallområdet.  

Lister: Se eget skjema for startlister, program og dugnadslister. Orienter deg, 

sjekk om du er satt opp på noe.  

Dugnad: Noen klasser mangler innpisker, har du mulighet, så stikk ned til 

oppvarmingsbanen og se om dette er noe du kan bidra med. 

Hvis det ikke er noen innpisker på plass, må du som rytter ordne deg selv. Husk 

å levere tilbake/legge tilbake fargebånd etter bruk!  Selv om du ikke er oppført 

på noe konkret, har du et ansvar for å bidra om du ser noe som trengs. 

Publikum: Publikum er viktig, så hold deg gjerne i ridehallen og hei på de som 

rir! Det er kun de hestene som skal inn til start som skal være i hallen. Har du 

ridd eller må vente litt, vent utenfor. Pass på at de som rir inn og ut får plass 

nok.  

Oppbevaring av hestene: Det er ingen bokser på Elveli, som informert om i 

invitasjonen. De få boksene vi har tilgjengelige er reservert nøkkelpersoner som 

arrangerer stevnet. Dersom du har fått boks, så må du reise fra den i rengjort 

stand!  

Kiosk: Ta gjerne med cash eller sørg for at kontoen har dekning, vi tar VIPPS i 

vår prima og selvbetjente kiosk.  

Dommere:  Vi har topp dommere, og varierer på vintercupene. Denne runden 

får du møte nasjonaldommerne Hanne Bjørkøy, Johann Aamodt og Guro 

Kylling.  

 

Vel møtt og lykke til alle sammen! 

 


