
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RYTTERMELDING  

 
Velkommen til Norges første innendørs World-Ranking stevne på NOVA Spektrum, Lillestrøm 
varemesse 1-4.desember! Her kommer det masse informasjon, så les godt. Ta kontakt om 
du lurer på noe, hvis ikke så sees vi i Lillestrøm!  
 
Programmet ligger ute på appen LH-kappi. Det kan komme endringer i start og slutt-
klokkeslett avhengig av hvor mange som stiller til start etter evt. strykninger. Programmet vil 
og oppdateres under stevnet fortløpende om det oppstår forsinkelser. Dette vil eventuelt 
også annonseres over høyttalerne. Man må alltid følge med underveis på de beskjeder 
speaker gir og på programmet.  
 
Merk deg at uttakningene ligger som eget stevne. Dette heter Norwegian Icelandic Horse 
Festival Uttakninger. Startlistene er nå ferdigstilt, men det kan fortsatt komme strykninger 
før stevnestart. Det er i dette stevnet du ser både programmet for uttakningene, samt 
rekkefølgen du skal ri i. Uttakningene er felles, som betyr at man starter på tvers av 
aldersklasser. Det er derfor en god miks mellom juniorer, ungryttere og seniorer. Vi har, der 
det er mulig, fordelt gruppene med tanke på alder slik at man starter med jevnaldrende i 
samme gruppe. Du får ikke sett finaler i dette stevnet, men må etter du har ridd ta en titt på 
finalene i eget stevne.  
 
Finalene er definert i et eget stevne, som heter Norwegian Icelandic Horse Festival Finaler. 
Her finner du program for finalene, og hvem som er i hvilke finaler. Du skal med andre ord 
ikke se på denne for å finne ut når du skal ri i uttakningene. I Finale-programmet er rytterne 
delt inn i egne aldersklasser.  
 
Oppstalling 
Oppstallingen foregår i teltstaller på eget område. Det er kun rytter og groom som har 
tilgang til stallene. Du får informasjon om teltstall og bokslapp å henge opp i innsjekken. Du 
finner plass i teltstallen selv, men vær oppmerksom på at noen områder kan være 
forbeholdt hingster, etc. 
Inkludert i prisen er en ball med flis. Hvis du trenger mer kan du enten ta med selv, eller 
kjøpe på stedet. De koster 150 kr pr stk. Det vil være muligheter for å kunne kjøpe tørt høy, 
men trolig med noe stiv pris (vi har ikke fått avklart prisen per kilo høy). Ta med høy og 
eventuelt kraftfor, samt vannbøtte.  



 
Innsjekk 
Innsjekk er fra tirsdag 29.11 kl 16.00. Det er trangt om plassen og mange lastebiler etc. på 
anlegget, så vær forsiktige og vis hensyn til hverandre. Kontaktperson: Stein Erik Larsen 
(98649832) 
Hesten skal ikke lastes av hengeren før du har fått godkjent innsjekkingen din. Du skal 
fremvise gyldig egenerklæring som beholdes av stevnearrangør, samt fremvise hesten sitt 
pass. Hesten må følge nasjonale vaksinsasjonsregler, som skal kunne dokumenteres i 
pass/vaksinasjonskort.  
 
Hengerparkering 
Hengere parkeres på anvist plass. Det er gratis hengerparkering, men kun om du parkerer 
hengeren der du skal. Hengerparkeringen er på andre siden av hallene mot veien, altså på 
hovedparkeringen til Nova Spektrum Lillestrøm.  
 
Tilgang til ovalbanen 
Forhåpentligvis vil banen være tilgjengelig for ridning fra onsdag kl 12.00.  
 
Inngang til arenaen 
Det følger en billett med tilgang til vår hall og messeområdet per påmeldte ekvipasje. Det vil 
si at om du starter med 2 hester, så har du 2 billetter. Det er ikke egen billett til groom, de 
må kjøpe billett om de vil se på stevnet. Det er ikke egen ryttertribune.  
Sekretariat 
Strykninger og annet som angår sekretariatet sendes skriftlig til de som er i sekretariatet. 
Husk å overholde tidsfrister, som er strykninger senest 60 minutter før klassen starter, evt. 
strykninger til finaler skal inn senest 60 min før første finale i respektiv klasse, men gjerne før 
så vi får varslet eventuelt opprykk til andre i best mulig tid (det er god fairplay). Sekretariatet 
er åpent fra kl 08.00 – 22.00 under stevnedagene.  
 
Kontaktpersoner 
Stevneleder, organisatorisk: Even Hedland, mob. 90856758  
Stevneleder, sport: Terje Hagelund, mob. 46927662 
Innsjekk: Stein Erik Larsen, mob. 98649832 
Sekretariat:  
Torsdag – Fredag kl 09-16: Torunn, mob. 90103331 og Anna Lene, mob. 97433079 
Torsdag – Fredag kl 16-22 og helgen: Ine, mob. 98604227 
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