
 
INVITASJON  
Sted: Forsand, Fossanmoen Islandshestsenter 
Dato: 10. – 12. juni 2016 
Påmelding: via Sporti.dk  (http://www.sporti.dk/event/activity.php?id=3738) 
fra 1.mars klokken 18.00 
Påmeldingsfrist: 28.mai 
Stevnet har World Ranking-status og er åpent for alle registrerte islandshester (fem  
år og eldre) og ryttere som er medlemmer i NIHF eller FEIF.  Dette stevnet er også 
åpent for rytter fra utlandet.  Det er internasjonale vaksinasjonsregler som gjelder 
under dette stevnet. Link til vaksinasjonsregler finner dere her 
http://nihf.no/Nyheter/Nytt-fra-SU-endring-vaksinasjonsregler.aspx 
 
Stevnestart: Fredag 10. juni kl. 10.00 (Sjekk tidspunkt før stevnestart for avvik)  
 
DISIPLINER 
Eliteklasser for A-ryttere: Kvalifiseringskrav må være oppnådd på forhånd 
Junior 13 - 16 år: T1 - T2 - V1 - F1, Stilpass (PP1), Speedpass (P2). 
Ungrytter 15 - 21 år: T1 - T2 - V1 - F1 - PP1, P2. 
Senior 16+ år-: T1 - T2 - V1 - F1 - PP1, P2. 
 
Sportsklasser for B-ryttere:  
Kvalifiserte ryttere prioriteres, men også mulig for ikke-kvalifiserte (c-ryttere) å melde 
seg på 
Junior 13 - 16 år: T3  – V2 – F2-T4 – PP1,P2 
Ungrytter 15 - 21 år: T3  – V2 – F2  - T4- PP1,P2 
Senior 16+ år-: T3  – V2 – F2 -T4 – PP1,P2 
 
Norske kvalifikasjonskrav for A og B-ryttere er det som er gjeldende. Vi tar forbehold 
om minst fem påmeldte/ startende for å arrangere egen klasse. 
 
Vi gjør oppmerksom på at vi skal forsøke å legge opp programmet slik at ungryttere 
som har eksamen fredag, likevel får anledning å delta. Disse klassene ble ifjor lagt til 
sen ettermiddag.  Vi kan dessverre  ikke garantere dette, da det avhenger av antall 
påmeldte.  

∗ 
 
Premiering:  Det vil bli gitt pengepremier  til vinnere i A-klassene for ungryttere og 
senior 



 
 
 
Innsjekking og oppstalling: 
Fossanmoen Islandshestsenter fra torsdag 11. juni kl. 14.30.  Hestepass og gyldig 
vaksinasjonsattest og egenerklæring eller veterinærattest ikke eldre enn tre dager 
må vises ved innsjekking, før hesten kan tas av transporten. 
Vi gjør oppmerksom på at det også er gitt tillatelse fra NIHF , om å kunne benytte 
nabostallene i tillegg til Fossanmoen. 

∗ 
Priser: 
Påmelding: kr. 550.- 
Disiplinavgift: kr. 250.- pr. disiplin. 
Oppstalling: kr 600,- (fra torsdag – søndag)   
Oppstallingsavgiften inkluderer høy og flis under oppholdet, samt morgenforing for 
de som ønsker det.  Alle deltakere rydder og møkker etter seg. Ikke rengjort boks 
etterfaktureres med kr 500,- 

∗ 
 
Startlister blir ikke sendt ut, men vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside 
www.villingur.com 

∗ 
 
Refusjon blir kun gitt mot fremvisning av legeattest/veterinærattest innen 22. juni.  
Nb! Gjelder ikke påmeldingsavgift. 
Stevneleder: 
Jofrid Åsland Tlf: 938 82 341  Email: aasland_jofrid@hotmail.com 

 
∗ 

Stevneområdet: 
Informasjon om stevneområdet og oppstalling finner dere på 
http://www.villingur.com/?page_id=5077 

∗ 
Rytterfest: 
Lørdag 11.juni arrangeres rytterfest for alle som har lyst å komme.  Vi har festen i de 
samme lokalene som 2015, Lysefjordsenteret. 
Priser: 
Voksne 375,- 
Barn (3 – 11år) 180,- 



 
 
VELKOMMEN TIL OSS OG VILLINGURSTEVNET 2016 


