
KJÆRE RYTTERE, HESTEPASSERE OG HESTEEIERE 
Det er en glede å ønske dere velkommen til den tredje utgaven av Norwegian Horse 
Festival på NOVA Sprektrum, tidligere Norges Varemesse, i Lillestrøm 30. november 
til 4. desember - etter nesten 3 års pause grunnet pandemien!

I dette velkomstbrevet vil du finne mye nyttig informasjon  
- enten du er hesteeier, rytter eller hestepasser.

INNEN ANKOMST:
•  Sjekk Norwegian Horse Festival 2022 (equipe.com) for å se at du ligger inne med rett 

informasjon om både rytter, hesteeier og hester. Er det noe som mangler eller er feil, så send 
mail til siri@walber.no 

•  STRØM til lastebil må bestilles av Siri Evjen, siri@walber.no,  på forhånd. Kun de som har bestilt 
strøm OG sendt inn ankomst-skjema til Siri før 25. november, får parkering med strøm. Dette 
fordi dette må rigges på forhånd. Ankomst-skjema finner du på Norwegian Horse Festival 2022 
(equipe.com).

•  Trenger du hjelp med ferge- og/eller hotellbooking, send mail til siri@walber.no

Hotellbookinger for norske utøvere må gjøres av den enkelte direkte til hotellene.
Grunnet utbrudd av forskjellige hestesykdommer i Europa ønsker vi følgende:

FEI vil vi skal sjekke hestene før innpass til stall samt vaksinasjoner.  Dette er omfattende og vil ta 
tid, vi ber derfor om at ALLE sjekker passene NØYE før avreise.
Husk å registrere inn temperatur i FEI Horseapp tre dager før ankomst.

•  Ha hestepasset klart ved ankomst.  Alle pass vil bli sjekket, og hester uten riktig vaksinasjon vil 
ikke bli tillatt lesset av.

INFORMASJON OM VAKSINASJON OG REGLER FINNER DU HER:
Norges Rytterforbund | FEI-Stevner 
•  Fyll ut egenerklærings-skjemaet at dere kommer fra sykdom- og feberfrie i staller og at hesten 

ikke har vært i kontakt med syke hester de siste 14 dager. 
•  Alle som skal delta i nasjonale klasser må ta temperaturen 2 x pr dag de siste tre dager før 

ankomst og levere skjema med temperaturen innført. Skjema finner dere på: Norwegian Horse 
Festival 2022 (online.equipe.com)

•  Vi vil selge høy og flis på stevneplassen. Kraftfor kan bestilles hos Mariero Equine  ved post@
spillers.no  Dette må gjøres innen 22. November, og det vil bli levert på stevneplassen.

•  Alle hester skal stå inne i Hall E.  Det er ikke tillatt med brodder i hesteskoene i denne stallen.  
Det blir sveiset et heldekkende gummigulv. 

Hvis hesten(e) din(e) kommer med brodder, må disse taes av ved ankomst i boks.  Er det noen 
som ønsker å beholde brodder på, må de sende e-post til eirik@walber.no så vil vi plassere disse 
hestene i en oppvarmet teltstall rett utenfor. 

HUND:
Det er ikke lov å ha hund inne i noen av hallene. Dette gjelder også i oppstallingshallen. 
 

https://online.equipe.com/en/competitions/52270
https://eiri53.wixsite.com/drs-as
https://eiri53.wixsite.com/drs-as
https://online.equipe.com/en/competitions/52270
https://online.equipe.com/en/competitions/52270


ADKOMST:
Veibeskrivelse: 
Helt fram til senteret er det firefelts motorvei, og med bil regnes kjøretiden fra
Oslo sentrum til mellom 15-20 minutter.

Fra Oslo:
Avkjøring fra E6 ved Karihaugen.
Følg Rv 159 til Lillestrøm.
Ta av til høyre i andre rundkjøring etter Rælingstunnelen.

Fra Trondheim:
Avkjøring fra E6 ved Skedsmokorset.
Følg Rv 120, så Rv 22 mot Fetsund, og deretter Rv 159 til messesenteret.

ANKOMST OG PARKERING 
https://novaspektrum.no/besokende/
Har du hester med ved ankomst, følg skilting «HORSES»  og bruk adressen Messeveien 8. 2004 
Lillestrøm på GPS.
Det leder deg til baksiden av messesenteret som er døgnbetjent av en vakt i porten.
Ankomst må skje:
Sprang
Tirsdag mellom 17:00 og 22:00
Onsdag mellom 08:00 og 17:00
Dressur: 
Onsdag: mellom 17:00-21:00
Torsdag: mellom 10:00 – 22:00
Fredag: mellom 10:00-16:00

Om noen har behov for ankomst om natten utover dette tidsrom, avklar dette i god tid med en mail 
til siri@walber.no og avtale om annen ankomsttid er ikke gyldig uten et skriftlig svar pr epost. Man 
vil IKKE slippe inn uten avtale utover tider som beskrevet over, grunnet veterinærvakt

Ved ankomst vil du bli anvist en losseplass og få hjelp av vårt stable service team til å komme raskt 
på plass og få rengjort bil/henger. Vi håper at alle er smidige her og gjør dette så raskt som mulig, 
slik at vi får bilene parkert fortløpende og får frigjort plass til nestemann på riggdekket. 

VIKTIG ANGÅENDE PARKERING:
•  Lastebiler med strøm: Må bestilles på skjema med riktig bilnummer før 25. november og betales i 

sekretariatet.
•  Lastebiler uten strøm: Må bestilles på skjema før 25. november med riktig bilnummer og betales i 

sekretariat.
•  Hengere. Parkeres på eget område gratis
•  Personbiler og to hesters biler parkerer på NOVA Spektrums parkeringsplasser og betaler via 

automatisk betalingstjeneste/skiltgjenkjenning - og er utenfor vår kontroll. 

https://novaspektrum.no/besokende/
https://eiri53.wixsite.com/drs-as
https://eiri53.wixsite.com/drs-as


OPPSTALLING:
Vi vil på forhånd plassere/fordele bokser til alle deltagere. VI ber om at alle respekterer at de må ta 
plassene de blir tildelt. Dette gjøres for at alle skal få en så god velkomst som mulig.
Har du spesielle ønsker om oppstalling, må disse sendes til siri@walber.no  før 22. november. Du kan 
dog ikke forvente å få boks i en annen stall en den du hører til i - sett i sammenheng med hvilken 
rytterkategori du tilhører.
Nasjonale klasser som Norsk Ferdigplen Ponni cup, FERD Comeback Cup og showhester vil få en egen 
avdeling i hall E.
Alle boksene vil være rengjorte og klare med 2 flisballer ved ankomst.

AKKREDITERING:
Akkrediteringen vil være åpen hver dag fra tirsdag 29 november fra klokken 16:00.
Vaktholdet, og påbud om bånd, trer i kraft onsdag klokken 14:00.

RIDETIDER:
På grunn av stor aktivitet i riggingen av messen, ber vi alle ryttere om å ta hensyn. Det vil i den 
utvendige  rideveien være to krysningspunkter for innkjøring av ting til messen.

TIRSDAG  29. NOVEMBER
ARENA 1 Warm Up 1 Warm Up 2 Warm Up 3 ARENA 2
Open 17:00-22:00 Open 17::00-22:00 Open 14:00-22:00 Icelandic Horse 

Festival
Icelandic Horse 
Festival

    
           
ONSDAG 30 NOVEMBER
ARENA 1 Warm Up 1 Warm Up 2 Warm Up 3 ARENA 2
Open 08:00-15:00 Open 08:00-16:00 Open 08:00-13:00 Icelandic Horse 

Festival 
Icelandic Horse 
Festival 

15:00- End
Competition

16:00-22:00 ONLY 
COMPETITION

Vet Check from 
14:00-18:00
18:30-22:00 Open

  

TORSDAG 01 DECEMBER
ARENA 1 Warm Up 1 Warm Up 2 Warm Up 3 ARENA 2
Competition only Competition only 07:00-07:30 

Re- Vet check
Icelandic Horse 
Festival

Icelandic Horse 
Festival

22:30 -23:30 
Arena familization 
dressage Junior Big 
tour

08.00-21:30
Open



 FREDAG 02 DESEMBER
ARENA 1 Warm Up 1 Warm Up 2 Warm Up 3 ARENA 2
Competition only Competition only 

12
VET CHECK 
CDIJ 
08:00 – 08:30

Icelandic 
Horsefestival

Icelandic 
Horsefestival

23:00 -24:00 
Arena 
familization 
dressage  CDI3*

18:00-18:30 
OPEN

19:00-19:30 
Vet Check
CDI3*
After open until 
22:00

LØRDAG 03 DESEMBER
ARENA 1 Warm Up 1 Warm Up 2 Warm Up 3 ARENA 2
06:00-07:30
Dressage horses 
only

07:00- end day
Warm Up for 
Arena 1

Open 07:00-end 
day

Icelandic Horse 
Festival

Icelandic Horse 
Festival

07:45  - 22:30 
Competiton only
22:30-23:30
Test Kür Music 
CDI but no horses

    
SØNDAG 04 DESEMBER
ARENA 1 Warm Up 1 Warm Up 2 Warm Up 3 ARENA 2
Competition only 07:00 - end day

Warm Up for 
Arena 1

Open 06:30-07:30
Only Dressage 
Horses

Icelandic Horse 
Festival

Icelandic Horse 
Festival

HESTEPASSERE
Kjære hestepassere. Dere er som oftest motoren i det som foregår bak kulissene, og vi setter pris på 
dere og jobben dere gjør. Vi vil derfor spandere gratis frokost på dere fra onsdag morgen til søndag, 
kl 07:00-09:00.
Den vil bli servert i Messaninen 2. etasje, HALL A. For å få billett må man hver dag innen kl. 19:00 
hente matbillett i sekreteriatet

HESTEEIERE
Uten hesteeiere ingen ridesport - og heller ingen Norwegian Horse Festival.
VI vil at dere skal føle dere ekstra velkommen, og har derfor gjort noen tiltak for dere som er eiere av 
hester som går på stevnet.
•  Tilgang til Owners Lounge med gratis kaffe / snacks i 2. etasje mellom Hall C og Hall D
•  Vi vil gjerne ha med hesteeiere som ønsker det på topp 3 plassering på alle premie-sermonier.  Vi 

trenger da informasjon i forkant om hvem av dere som møter med hesten. Informasjonen leveres i 
akkrediteringen senest tirsdag 11. februar  sammen med e-mail, telefonnummer og adresse. Vi vil 
da også sende dere et gratis bilde fra seremoniene. Hvis dere selv ikke er til stede, så be deres rytter 
gi oss denne informasjonen.



VIKTIG KONTAKTINFO
Sekretariat
Siri Evjen +47 90868300
siri@walber.no

Veterinær
Gard Skaar  +47 95929010 

Lege
Franz Kasin +47 950 50 706
Sille.kasin@gmail.com

Chief Steward
Harald Farbrot +47 900 28 323

Oppstalling/Parkering 
Peter Labaz + 47 400 62 871 
stable@walber.no

Akkreditering
Cathrine Luther  +47 469 28 698
cathrine.luther@gmail.com

Velkommen!


