
Program for FERD Comeback Cup 2019

Tirsdag 19. februar kl. 20:00 
Velkommen!

Vi samles for å bli litt kjent med hverandre. Det blir utdeling av jakker, og de som ønsker hjelp av 
trener Anny Hilde Lindén under oppvarming, sier ifra til henne under møtet.

Tapas & champagne 

Onsdag 20. februar kl. 20:00 
FERD Comeback Cup - kvalifisering, NRYF LC:3

De 10 første plasserte går direkte til A-finale fredag. De øvrige rir B-finale torsdag. B-finalen går 
også i NRYF LC:3.

Lykke til! 

Torsdag 21. februar kl. 09:00 
FERD Comeback Cup - B-finale LC:3

Et nytt forsøk for de som ikke kom direkte til A-finalen. Vinneren går videre til A-finale fredag.

Torsdag 21. februar Kl. 13:00
BRUNCH

Vi møtes til brunch og møte med internasjonal dressurrytter og clinic-holder. 
Trener Anny Hilde Lindén kommer med tips og råd før finalen!

Umiddelbart etter at samlingen er over, møtes vi til fotografering på avtalt sted iført FERD-jakker.
Baguetter & kaffe/te/mineralvann 

Fredag 22. februar kl. 09:00 
FERD Comeback Cup A-finale: LB:4

Finale for FERD Comeback Cup med 10 ryttere
Lykke til!

NB! Endringer i starttidspunkter kan forekomme. Følg med på startlistene! 
Vi sees på velkomstmøtet tirsdag kl. 20:00!

Velkommen!
FERD Comeback Cup v/Kristin Andresen

Siri Evjen og Mette Sattrup

www.ferdcupene.no

http://www.ferdcupene.no


Praktisk informasjon

Trener
Trener Anny Hilde Lindén vil være tilgjengelig for hjelp under avridningen. Gjør avtale
med henne under velkomstmøtet tirsdag!

Utstyr
Alle må ta selv vare på eget utstyr. Det er ikke låsbare skap i teltstallen.
Husk å ta med forbøtte og vannbøtte!

Ankomst stevneplassen
Ved ankomst stevneplassen, kjør til stallene. Stallpersonalet har oversikt over plasser i
stallen. Opplys at dere er fra FERD Comeback Cup og skal stå i nasjonal stall. Høy og flis 
kan kjøpes i sekretariatet.

Akkreditering
Akkreditering til rytter får man i resepsjonen.
Ekstrabånd til ledsager kan kjøpes der.

Booking
Henvendelser angående overnatting skjer til hotellet du har booket.

Ridetider
Ridetider finner dere nederst i ryttermeldingen.
Start- og resultatlister ligger på hestefrelst.no.

Link til ryttermelding finner du, når den er klar, på nettsiden www.ferdcupene.no!

Kontaktperson under stevnet tirsdag til fredag: Mette Sattrup, 900 88 530

www.ferdcupene.no
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