
   
 

VINTERCUP  2015 
Faxi, Villingur og Isafold inviterer til Vintercup 2015. 
 
Vi ønsker i år å samarbeide vedrørende Vintercupen 2015. Håper at du vil se nytten av 
samarbeidet oss klubber imellom og drar av gårde på de stevnene som er satt opp. 
 
Det er satt av 3 datoer – en dato til hver klubb. Sammenlagt mester blir kåret etter siste 
vintercup. Cupen arrangeres innendørs. 
 
Stevnet er åpne for alle som er medlemmer av NIHF. 
 
 
Stevnested/dato: 
 

 Vintercup 1 hos Villingur lørdag 31. januar - i hallen hos Fossanmoen 
 Vintercup 2 hos Isafold søndag 1. mars – i hallen på Lutsi   
 Vintercup 3 hos Faxi søndag 29. mars – i hallen på Stord hestesenter 

 
 
Disipliner: 
Klasser:  Barn (10-13), Junior (13-16), Ungrytter (16-21), Senior (16+) 
For alle klasser:  T3, T4, V2 og F2. 
Husk å skrive hvilken hånd og klasse/disiplin du ønsker å ri.  
Siden stevnene arrangeres innendørs ris det 2 i samme disiplin istedenfor 3. 
 
For alle klasser: Det må være minst 5 påmeldte for å opprette en klasse, og minst 3 
startende for at klassen skal gjennomføres. Vi forbeholder oss retten til å slå sammen 
klasser hvis nødvendig.  
 
Husk HESTEPASS med gyldig vaksinasjon og egenerklæring! (Veterinærattest ikke eldre 
enn 7 dager) NB! Hestepass og egenerklæring skal vises før hesten tas av transporten.  
 
Priser:  
Påmelding kr. 200,-. Pr. disiplin kr. 100,-  
 
Påmelding: 
Påmelding er bindende og sendes til den ansvarlig i klubben som skal arrangere stevnet:  
 

 Villingur: kjetiknu@online.no –  
 Kontaktperson Torstein Fossan 

fossanmoen@fossanmoen.no 
 Isafold:  evav@rogfk.no  
 Faxi:   hegestorebo@hotmail.com 

 
Oppgi rytter, hest og disipliner samt hånd.  
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Påmeldingsfrist: 
Ca. 1 uke før stevnestart dvs. 25. januar, 22. februar og 22. mars 
 
 
Betaling skjer til den klubben som arrangerer:  
 

 Villing 31. januar – kontonr 3350 30 04300 
 Isafold 1. mars - kontonr. 3290 35 01374. 
 Faxi 29. mars – kontonr. 3240.07. 87300 

 
Oppgi rytter, hest og disipliner.  
Husk at påmelding først er gyldig når betaling er mottatt. Betalingsfrist er samme frist som 
påmeldingsfrist. Refusjon av stevneavgifter kun mot fremvisning av lege/veterinærattest.  
 
Stallplass:  
Villingur: Kr 50,- pr. hest for dagen. Ta med spon og høy. 
 
Premiering:  
Premiere er til sammenlagt mester pr klasse/disiplin bortsett for barneklassen hvor det er lik 
premiering. 
  
 
 

Velkommen til Vintercupen 2015 
 
 
 
Hilsen 
Styrene i Villingur, Faxi og Isafold 
 

 


