


I år, som i fjor, arrangerer 
Villingur Islandshestforening et 
worldrankingstevne på Forsand 
i Rogaland.

Vårt mål er at alle; publikum, deltakere 
og ryttere reiser hjem storfornøyde 
etter denne stevnehelgen.

Vi gjentar suksessen fra i fjor, med 
pengepremier i A-klassene. 
Rytterne bruker mye ressurser på 
stevner gjennom sesongen. 
Villingurstevnet  er muligheten til å tjene 
noen kroner på en stevnehelg.
Dette er noen av de gode grunnene til å 
velge Villingurstevnet.
 

Det ble noen pengepremier til denne gjengen. Thomas Larsen på toppen av pallen, 
Kristoffer Bjørke på 2. og Magni Asmundsson på en 3.
De kom, vant og forsvant, men forhåpentligvis kommer de tilbake.

Stolt og glad rytter  
En kjempefornøyd Marthe Toven etter å ha 
sikret seg en 1.plass.Det er slik stevnet skal 
være, fullt av glade fjes.  
Speaker Rune Espeland satte stemningen 
gjennom mikrofonen. Vi er glad for at han 
takket ja til å gjøre det igjen i 2016. 

worldranking stevne 

pengepremier gangarter 

rytterfest firgang 
islandshest femgang 

pass    FEIFdommere



Islandsheststevne i vakker natur

Villingurstevnet 2016 arrangeres i et av 
Norges mest spektakulære naturområder.  
Stevneplassen ligger i nærheten av både 
Preikestolen og Kjerag.  
(Bildet til høyre: Bjarne Fossan og hesten Baldur på 
toppen av Preikestolen foto: Stavanger Aftenblad)

Påmelding blir lagt ut på Sporti fra 1.mars 
Informasjon om stevnet blir jevnlig oppdatert på vår 

hjemmeside Villingur.com 
og

facebook Villingurstevnet 2016

Fossanmoen Islandshestsenter

Takket være Perly og Torstein Fossan, som driver senteret, kan Villingur 
også dette året arrangere et worldrankingstevne.  Deres senter har alle 
de fasiliteter som et slikt stevne trenger, og er det største 
islandshestsenteret i Rogaland.
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.

Firkantspor 

4 x ca 100 meter

Dressurbane 20x65

Ovalbane 

250meter/300meter 
med tilliggende 
Rett passbane

220meter 
+ start/nedtagningssone

Ridehall 18x48 meter

Longeringshall 

10x12 meter

Hvor finner jeg stevneplassen?
Villingur Islandshestforening er 
arrangør for stevnet.  Klubben 
hører hjemme i Forsand.
Kommunen har 1200 innbyggere 
og 200 islandshester.   
Forsand ligger i Rogaland, fire mil 
fra Stavanger.  



Villingurstevnet 2016 takker våre sponsorer som har vært positive til dette 
arrangementet fra første stund. 
For å kunne gjennomføre stevnet på best mulig måte, er vi avhengig av disse 
støttespillerne. 

HOVEDSPONSOR

ØVRIGE SPONSORER

Veterinær 

Sveinung Madland

Flising Mur og Puss 

Einar Levik

Entreprenør Oaland


