
Ryttermelding E Stevner drammen 18-21 Juni & 25-28 Juni 

 

Vi har gleden av å invitere ett begrenset antall ryttere til årets første utendørs Elite stevner.! 

Pga restriksjoner vil arrangementet være stengt for alt publikum og kun akkrediterte personer vil bli 

akseptert. 

 

Vi vil i løpet av hele arrangementet maks akkreditere 190 Utøvere.  

Som nevnt i invitasjonen vil hver utøver maks få med seg 1 foresatt/hestepasser  pr. 3 hester. 

Hvilke personer som skal akkrediteres MÅ sendes til siri@walber.no  senest 15. juni klokken 16:00 

Oppstalling vil  være delt inn i to områder slik at vi ikke får ansamlinger av for mange mennesker. 

Nå som vi er i gang med stevner igjen er det meget viktig å følge de råd og regler som gjelder for å 

unngå eventuell smittespredning. Dette kommer i første rekke.! 

 

Følgende regler og anbefalinger gjelder. 

 Alle med ett eller flere av disse symptomene må vi vise bort fra arrangementet. 

- Luftveisinfeksjon. 

-  som feber. 

-  sår hals. 

-  rennende nese 

-  hoste eller nedsatt allmenntilstand. 

-  personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av 

aktiviteten, får ikke delta på stevnet.  

- Er i karantene 

- Ikke har akkreditering 

 

 Alle må akkreditere seg ved ankomst 

 Hold minst en meter avstand til andre. Dette selv om det er lenge siden du har truffet venner 

og bekjente. 

 God hygiene. Vask hender ofte og bruk antibac. 

 Beveg deg kun i de områder du har akkreditering 

 Ikke samle dere i store grupper. Ikke sitt nærmere en 1 meter til andre enn de i din egen 

husstand. 

 Bidra til at stevnet blir et sikkert sted, og pass på hverandre slik at vi ikke bidrar til eventuell 

smitte 

 Ingen sosiale samlinger i camping området innendørs i biler, utenom de i samme husstand.  
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 Toaletter vil kun være tilgjengelig i restaurantenes åpningstider 

Dusjer vil være avlåst hele tiden 

 Sekretariatet vil kun være tilgjengelig pr mail og sms. Maks en inne i sekretariatet om gangen 

når det er åpent. Send beskjeder til Siri på 90868300  eller mail siri@walber.no. Sekretariatet 

åpner ½ timer før start og stenger ½ time etter stevneslutt 

 

 Sekretariatet og restaurant  tar ikke imot kontanter. Kun Kort 

 

 Innbetaling av Meeting og parkering gjøres på forhånd til DRS AS konto:   1503.53.22296 . 

Merk med rytter navn og hest(er) og hvilke helg det gjelder. Dette må gjøres før 

stevnestart. Send gjerne kopi av innbetaling til siri@walber.no 

 

 Alle premier utbetales via bank. Send bank opplysninger til siri@walber.no 

 

 Start og resultatlister kun på nett på online.equipe.com 

 

 

Ankomst 

Det er kun mulig med ankomst Onsdag mellom  09:00-23:00    Torsdag mellom 08:00-20:00. 

Ved ankomst skal dere akkrediteres før dere tildeles stallboks. Alle får armbånd som viser at de er 

akkreditert  til området.  Alle må fylle ut skjema med kontaktinfo på alle akkrediterte.  Denne 

informasjonen vil bli slettet etter 10 dager. Skjema vil bli lagt ut på equipe slik at det kan fylles ut før 

ankomst. 

Oppstallingsansvarlig: Peter Labaz  +47 93975510 

 

Avreise 

Alle utestående beløp må betales før avreise i sekretariatet eller på bank.  

 

Start tider 

Torsdager 10:00 

Fredager 09:00 

Lørdager 09:00 

Søndager 09:00 
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Høy og flis lapper kan kjøpes i sekreteriatet.  Vennligst kjøp inn det du trenger i en engang. 

Utlevering av høy og flis finner du  mellom oppstallingsområdene.  Utleveringstider:  07:00-08:00   

11:00-13:00   17:00-18:30 

 

 

Servering! 

Ny restaurant Violetta vil være åpen for alle. Her kan man nyte gode retter fra to ulike kjøkken. Her 

serverer vi en japansk meny samt tradisjonen tro en meny fra Chef Janson. Lurt å booke bord til 

kvelden da vi har ”Korona ” bordplassering og redusert kapasitet. Bookinger gjøres i restauranten 

Onsdag 19:00-22:00 (Offisiell åpning) Noen plasser igjen send mail til eirik@walber.no 

Torsdag 11:00-22:00 

Fredag 11:00-22:00 

Lørdag 11:00-22:00 

Søndag 10:30- 17:00 

 

Restaurant Sancerre vil være åpen med enkel servering som 

Dagens varmrett, Toast, baguetter, kaker, snacks, pølser, vaffler samt  drikke 

Onsdag: 16:00-20:00 

Torsdag 08:00-20:00 

Fredag  08:00-21:00 

Lørdag 08:00-21:00 

Søndag 08:00- stevneslutt 
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