VELKOMMEN TIL MIDTNORSK
HESTEFESTIVAL 2020

•

Lederen har ordet!

•

Uten frivillig arbeidsinnsats før, under og etter stevnet, hadde det vært umulig å gjennomføre. Ingen er lønnet, alle gjør
en jobb der de best kan bidra for klubben og det sportslige tilbudet, i denne spesielle tiden vi er inne i med Covid-19.

•

Sommerstevnet har blitt en begivenhet aktive ryttere i Midt-Norge og ellers rundt om i landet ser frem til. Det brede
klassetilbudet, og kombinasjonen mellom D-L , er med på å fremme sporten i vår landsdel.

•

Trøndelag Hestesportsklubb har i år flere spennende nyheter å tilby, vi har skiftet navn til :MidtNorsk Hestefestival med
nye sponsorer og nye cuper, så er det ingen tvil om at Trøndelag sine ryttere, og tilreisende har mye å glede seg til .

•

Håpet er at vi igjen til neste år vil få tildelt Elitestevne og at landets ledende ryttere, vil finne stevnet vårt attraktivt og
ta veien til Trøndelag.

•

Været kan vi ikke forutse og gjøre noe med, men vi håper at årets sommerstevne i ettertid vil fortone seg som en lang
rekke stevnedager, med solskinn og trivsel. For det finnes da ikke steder på jord som er vakrere enn Trøndelag badet i
solskinn.

•

Det skal forseres hinder, baner og program skal huskes. Så i all spenning, glede og kanskje nedturer, ser vi frem til og
gleder oss til dager med konkurranse og samvær med mennesker i alle aldre som alle har samme interesse, nemlig
hesten.

•

Så til alle som skal delta, eller tilbringe dager på Øysand i forbindelse med stevnet.

•

Kos dere og lykke til!

•
•

Med sportslig hilsen Leder for Trøndelag hestesportsklubb
Hans Petter Aalberg

Merknader:
Stevneleder:
Sekretariat :
Oppstalling :
Hovslager:

Hans Petter Aalberg
Kåre Mæland
Tore Dahl
Hans Petter Aalberg

93483991
98446385
40400603
934 83 991

Skagen Smie Shop:
Er åpen fra kl 09:000 alle dager og til siste klasse.
Evt henvend Hans Petter Aalberg på tlf: 93483991
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ved fremmøte:
Husk betaling før start og fremvisning av gyldig pass og vaksinasjon.
Pass og vaksinasjon skal holdes og vises av besøkende selv.
Betaling:
Grunnet Covid-19 ønsker vi kun betaling via VIPPS og kort.
Varme
Som arrangør vil vi legge til rette med å plassere ut vannbaljer som hestene kan drikke av.
Husk Solkrem.
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.

VIKTIG MELDING
• 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.

RH Equestrian
Team

Xtra Leker Tiller

Rema 1000 Rognbudalen

Barnas Hus Tiller

Coop Mega Amfi Orkanger

Riis Bilglass Tiller

Rema 1000 Orkanger

Kid Tiller Torg

Kiwi Orkanger

Cleans

Rema 1000 Orkanger

Bhair

Coop Extra Buvika

Egon City Syd

Coop Extra Børsa

Life City Syd

Rema 1000 Sandmoen

Mr. Mint City Syd

Lykkja Kro Buvika

Apotek 1 City Syd

Vitusapotek Oti Orkanger

Vitusapotek City Syd

Intersport Oti Orkanger

Obs Cafe City Syd

Apotek 1 Orkanger

Kitch`n Amfi Orkanger

Malin Blom Ørnes

Sport 1 Orkanger

Tailtwist

Vitusapotek Amfi Orkanger

Melhus Pizzeria

Vitusapotek Sirkus Shopping

Blomz Accessories

Ark Sirkus Shopping

Lasha Apso

Sirkus Shopping

Selskapshundeklubben

H-sport Leangen

Kid Lade Arena

BB Horses

The Body Shop Lade Arena
Fredrik og Louisa City Lade
Jordbærpikene City Lade
Til bords City Lade
Norli City Lade
Sprell Sirkus Shopping

TAKK FOR SPONSOR STØTTE 2020

Fredrik og Louisa Sirkus Shopping

