
 

 

 

 

 

LANDSSTEVNE AUGUST 2021 

TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB 

RYTTERMELDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MERKNADER 

STEVNELEDER:        MARITA MOEN                     TLF: 91840724 

SEKRETERIAT:         MARITA MOEN                    TLF: 91840724 

OPPSTALLING:        TINE DAHL                            TLF: 47948446 

HOVSLAGER:           HANS PETTER AALBERG     TLF: 93483991 

 

Info om stevnet: 

• ENDRINGER AV KLASSER MÅ SKJE SENEST KL 1800 DAGEN FØR. DETTE ER PÅ GRUNN AV 

COVID – 19 OG VI DERFOR MÅ HA BINENDE TIDSSKJEMA. ENDRINGENE SKJER VIA MAIL 

TRONDELAGHESTESPORTSKLUBB@HOTMAIL.COM  

• Smittevern - Vi ber alle startende ryttere og alle andre besøkende om å oppdatere seg på 

Rytterforbundets koronavettregler. - Alle som skal besøke klubbens område utenom 

startende ryttere MÅ registrere seg på forhånd i skjema. Av hensyn til smittesporing må 

klubben ha lister over alle som har vært tilstede. Listene vil slettes 14 dager etter 

arrangementet. 

• Stevnet starter kl. 15:00 fredag og kl. 09:00 lørdag og søndag. Arrangør forbeholder seg 

retten til å endre rekkefølge og tidspunkt om nødvendig 

• Endringer skal skjer innen kl 18:00 dagen før startende dag per mail. 

trondelaghestesportsklubb@hotmail.com 

• Betaling av klassene skjer gjennom NRYFstevne. NB! faktura på etteranmelding kommer 

også via NRYFstevne 

• Alle må registrere seg via QR kode ved ankomst til stevneplassen 

• Alle hunder SKAL holdes i bånd 

• Besiktelse: Ponnikategorier i samme klasse besiktiger banen samtidig. Det er mulig å gå opp 

avstander mellom kategoriene 

• Premieutdeling til Trøn`s cuper blir etter klassens premieutdeling for den cupen som har gått 

den klassen. 
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VIKTIG INFORMASJON 

 

 

- Turridning og skritting av hest: Ferdsel av hest skal foregå på anviste 

plasser, og ikke i publikumsområder. Turridning og skritting av hest kun 

langs veier. Ingen ferdsel på jorder eller privat eiendom.  

- Det er forbudt med ridning på Campingplass og på stranda.  

- Kun ridning på veier som er merket med rødt er lov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR STØTTET OG SPONSET OSS UNDER 

DETTE STEVNET! 

 

 

 

  

 

 



 


