
Takk til våre sponsorer, som gjør dette stevnet mulig!
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Stevnet skal også være publikumsvennlig.  Dette området byr 
på så mye mer enn bare stevnet.  Her er mulighet for å bruke 
naturen, dra på tur, ridetur, kajakktur i Lysefjorden,  teste seg 
selv i innendørs klatrevegg eller benytte svømmehallen som 
ligger som nærmeste nabo til arenaen.
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De mindre kjente fjelltoppene i området kan være like spennende, spesielt når det er 
mulig å ri til toppen.  Uburen kalles fjelltoppen som rytteren, Hilde Harboe, på første 
side bestiger med sin islandshest.  En helt vanlig søndagstur i disse traktene, samtidig 
får en utsikt over hele Ryfylke.
Derfor vil vi lokke hestefolket i Norge til et spennende 
islandsheststevne, typisk 
islandshest med fart og spenning til dette fantastiske 
området. 

Villingurstevnet er et worldrankingstevne.  Vi har allerede 
fått internasjonale FEIF-dommere med høy status i miljøet 
som har takket ja til å dømme på stevnet.
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Påmelding 
blir lagt ut på Sporti.  
Annen informasjon 
om stevnet blir jevnlig 
oppdatert på vår 
hjemmeside,
villingur.com

Firkantspor 
4 x ca 100 meter

Dressurbane 20x65

Ovalbane 
250meter/300meter 

Rett passbane 200 meter 

Rundpaddock

Ridehall 18x48 meter

Longeringshall 
10x12 meter

Stevneområdet har gode baneforhold og oppvarmingsmuligheter.  
Underlaget på oppvarmingsbanen er samme som på ovalbanen.   Stevneplassen har 
også ridehall, stallplasser for 60 hester, hesteutstyrsbutikk og kafé.
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Hvor finner jeg stevneplassen?
Villingur Islandshestforening som er 
arrangør for stevnet hører hjemme i 
Forsand, en kommune med ca 1200 
innbyggere og 200 islandshester.   
Forsand ligger i Rogaland, ca fire mil 
fra Stavanger.  Stevnet arrangeres på 
det største islandshestsentret 
i Rogaland, 
Fossanmoen Islandshestsenter.

Velkommen til 
islandsheststevne og vakker natur !

Villingurstevnet 2015 arrangeres i et av 
Norges mest spektakulære naturområder.  
Stevneplassen ligger i nærheten av både 
Preikestolen og Kjerag.  

Preikestolen lokker over 200 000 turister hvert år . Kjerag som i tillegg til å lokke den 
vanlige turist også trekker de som leter verden rundt etter det beste basehoppstedet.


