Kjære deltaker!
Da er det klart for finale i FERD Comeback Cup 2021! På grunn av pandemien, har vi i år
flyttet finalen til Linnesvollen i Lier, under Lier Horse Show. Været lover bra, dette må bli
topp!
To runder
Pandemien preger også oppslutningen om cupen i år. For første gang er vi under 10 startende,
kun åtte deltakere som skal møtes til dyst i finalen. Det vil si at det ikke blir noen B-finale.
Første runde går av stabelen torsdag kl. 1700, og finalen går kl. 0830 fredag morgen.
Lunsj torsdag
Tradisjonen tro vil det også i år bli en hyggelig samling i forkant av klassen! Vi møtes til lunsj
torsdag kl. 1200 på Violetta. Der vil dressurtrener Anny Hilde Lindén gi tips og råd til
ridningen, og det blir tid til spørsmål. Hun er disponibel for hjelp under oppvarmingen før
klassen torsdag, for de som måtte ønske det. Vi gjør avtaler om dette i løpet av lunsjen.
Rill Rytter Fjøren vil også være sammen med oss under lunsjen. Rill er stevneleder og har
selv deltatt i FERD Comeback Cup, og vil informere om anlegget og dele av sine erfaringer
fra deltakelsen noen år tilbake.
Ridning på arenaen
Etter lunsj blir det anledning til å ri på arenaen fra kl. 14-16, for de som ønsker det. Husk
alltid å ha ekvipasjenummer på hesten når den oppholder seg på arenaen!
Det er flotte rideveier rundt Linnesvollen. Spør noen av de som ferdes i stallene, om du er
usikker på hvor du finner turveien. Den ligger i bakkant av teltstallene.
Praktisk info
Parkering: Høyre side ved innkjøringen til området.
Oppstalling: Det vil bli satt opp lister utenfor teltstallene med navn på boksene. Teltstallene
ligger bak oppvarmingsarenaen, følg veien mellom sekretariatet og Gjelsten Arena, hold til
høyre.
Anbefalt overnatting: Hotell Union Brygge, Drammen - enkeltrom kr. 699 per rom/natt inkl.
frokost, dobbeltrom kr. 825,- inkl. frokost. Overnatting dekkes av deltaker, mens oppstalling
dekkes av FERD Comeback Cup.
Oppvarming: Arenaen til høyre for Gjelsten Arena, sett fra Violetta, arena med tak.
Vaskespilt: Vaskespiltet finner du i forkant av den gamle stallen, mellom stallen og ridehuset.
Starttider: Startlister med tider blir lagt ut på nryfstevne.no.
Noen vil antakelig ankomme allerede onsdag. Det er helt i orden med tanke på stallplasser.
Ta kontakt med meg om det er noe dere trenger hjelp til! Jeg vil være på arenaen torsdag fra
kl. 10 og fram til dere har ridd første runde. Utover den tiden treffes jeg på telefon 90088530,
det er bare å ringe, sent som tidlig.
Beste hilsen
på vegne av FERD Comeback Cup
Mette Sattrup

