
ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA  

                          i samarbeid med 

               Norsk Islandshestforening            
 __________________________________________________________________________________________  

Inviterer til 

Norgesmesterskap 7.-10 juli 2016 
Momarken Travbane, Mysen. 

Hekla og NIHF arrangerer NM i fellesskap på Hekla sin flotte bane på Momarken. Her er 
det gode fasiliteter for et godt mesterskap. Et fantastisk dommerteam, god bane, flotte 

oppvarmingsmuligheter vil bidra til et sportslig godt Norgesmesterskap!  
   

Det konkurreres og kåres Norgesmestere i følgende klasser:        
 
Junior: 13-16 år: T1, T2, V1, F1, PP1, P1, P2 
 
Ungrytter: 15 (13)-21 år: T1, T2, V1, F1, PP1, P1, P2 
 
Senior: 16+ år: T1, T2, V1, F1, PP1, P1, P2 
 
Det kåres sammenlagtmester for 4-gjengere og 5-gjengere i alle 
tre aldersklassene. Resultatene fra uttakningen gjelder. 

 

NM arrangeres etter FIPO og i tråd med NIHFs stevnestruktur for 
2016. Stevnet er åpent for alle norske statsborgere og utenlandske 
som har hatt permanent bosted i Norge minst de to siste år, regnet fra 
NMs første dag. NM er et lukket WR-stevne. Hesten må være 
registrert i WorldFengur og være minimum 6 år (født i 2010 eller 
tidligere). Norske ryttere må være medlem av NIHF og ha betalt 
rytterlisens. Dessuten må ekvipasjen ha oppnådd vedtatte 
kvalifiseringskrav for deltagelse i NM.  Så langt det er plasser, vil det 
være mulig for B-ryttere å melde seg på. Det er for øvrig åpen 
påmelding til alle passdisiplinene. Arrangøren forbeholder seg retten til 
å slå sammen klasser ved få påmeldte.   
 

Dommere: Florian Scnheider, Hanne Hestevik, Nicolai 
Thye, Hulda Geirsdottir, Will Covert, Lisa Olavsson og 
Sigurbjørn Viktorsson  
 
Overnatting:    
Camping på Momarken Travbane. Plass bestilles på Sporti ved 
påmelding: Tilgang til dusj, toalett og strøm. Pris kr. 700.- m/strøm 
Camping kan bookes fra tirsdag 05.07-16 Tidligere dato må avtales 
med Stine Voldhuset Mob: 92862162 epost: stine_v23@hotmail.com  
Husk å oppgi ankomstdato og avreisedato. 
Rytterfest på lørdag kveld: kr 250,- Rytterfest bestilles på Sporti. 

 

Påmelding og innbetaling på:  

Sporti.no  
Påmeldingsfrist er 22.juni.  
Tidskjema, startlister, endringer og annen informasjon finnes på 
hekla.no, nihf.no og på NM sin Facebookside 
 

 

 

Praktisk informasjon:  

Innsjekking: Onsdag 6.juli kl. 

11.00-14.00 og 18.00-20.00. 
Andre tider kun etter avtale. Det er 
mulig med oppstalling tirsdag 5.juli 
etter nærmere avtale, pris 200 
ekstra pr natt.   
 
Stevnestart er torsdag 7.juli 09.00  
 

Pris kr. 2.500,- inkl. 

påmelding, start i valgfritt antall 
disipliner og oppstalling i boks. 
 
Ved to hester i samme boks er 
prisen kr. 2000,-. Høy og flis 
inkludert. Ikke rengjort boks 
etterfaktureres kr. 500,-. 
 
Påmeldingsavgift (kr. 700) 
refunderes kun etter gyldig 
veterinær- eller legeattest, 
attesten må innsendes snarest og 
innen 1 uke etter stevnestart. 
 
Pass og gyldig vaksinasjonsattest 
og veterinærattest/egenerklæring 
fremvises ved innsjekking. 
 
Hestene får høy, men du må ha 
med kraftfôr selv. Fôret må 
oppbevares slik at hestene ikke 
kan få tak i det dersom de 
kommer seg løs! Husk vannbøtte! 
 
Stevneleder : Gro Johansen (etter 
16.00) 92418584, 
Gro.Johansen@ge.com 
 
Sekretariat: Ragnhild E. 
Pettersen, 98234658, 
ragnh-pe@online.no 
 
Camping/staller: Stine Voldhuset, 
92862162, 
stine_v23@hotmail.com

 


