Hrimnirstevnet-Isicup 2018
Velkommen til Hrimnirstevnet-Isicup på Drammen travbane 31.mai-3.juni.
Her kommer litt info ang stevnet.
Viktige kontaktpersoner:
Stevneleder: Bente Fjeld – 41318881
Sekreteriatsleder: Tove Onshuus – 99236979.
Alt av endringer og strykninger, skal rettes til Tove. Ved strykninger på stevne plassen skal det skje
skriftlig, enten pr sms, eller eget strykningsark, som man får i tårnet (nede). Viktig og huske at man
må stryke seg 1 time før B-finalene der det er dette.
Innsjekk: Camilla Berg – 97788969
Innsjekk er åpen torsdag fra kl.10.00 – 15.30 og 18.00 – 19.30 fredag fra kl 8.00 – 10.00.
Kan du ikke komme på disse tidspunktene så kontakt Camilla for å avtale tid.
Ingen hester tas av henger før innsjekk. Husk pass og Egenerklæringsskjema
Hester som kommer onsdagen: må gjøre egen avtale, det er ikke nattvakt natt til torsdag, og foring
av kvelds og frokost må gjøres av eiere.
Bokser: Det er begrenset med hingstebokser på travbanen, vi må prioritere hingster til boksene. Vi
gjør alt vi kan for at alle skal blir fornøyde. På utespiltene blir det montert strømtråd på om natten.
Dommere er:
Hulda G. Geirsdóttir IS (hoveddommer)
Halldór Gunnar Victorsson IS
Petur Häggberg SE
Pétur Vopni Sigurðsson IS/NO
Stigur Sæland IS/NO
Åsa William SE
Speaker: Elisabeth Saga

Trening på ovalbanen
Det blir mulighet å trene på ovalbanen på onsdag. Torsdagen kan banen brukes frem til kl 14.00.
Banen blir stengt mellom kl 14.00-16.00, denne tiden er satt av til trening for Elite og
Rekruttlandslaget.
Det er viktig å huske, på Drammen Travbanen har vi ikke lov til å ri på hovedsporet. Oppvarming må
gjøres på oppvarmingsbanen. Det er åpent for trening av travere på trav sporet, frem til stevnestart.
Vi må alle vise hensyn.
Flis og møkk:
Alle får 1 ball med flis skal du ha mere må dette kjøpes for kr 100.Det står 1 container på P-plassen foran hoved-stallen og 1 nede i svingen, møkk/flis skal kun tømmes
i containerne.

Minner om at ikke-rengjort boks, etter faktureres med kr 500.
Høy:
Pga høy mangel har vi år måtte kjøpe plastpakket høy, vi har dessverre ikke foranalyse. Ikke
åpne en ny firkantball før den forrige er brukt opp. Ta med poser (f.eks ikea).
Foring:
Nattvaktene forer frokost til hestene, sett frem høy i poser, VIKTIG at kraftfor oppbevares
sikkert enten i tette bøtter, salskap eller i hestehenger. Lunsj og kveldes forer dere selv.

Det er kiosk på stevne plassen der dere får kjøpt masse god mat, bagetter, grillmat, suppe,
vafler, kaker, frukt, brus, vin og Øl ++++ :D. Vi tar kontant og Vipps😊

Vi gleder oss masse til dere kommer og vil ønske dere alle lykke til :D

Hilsen Styret i Hrimnir

