
Hekla Islandshestforening ønsker velkommen til 
Østlandsmesterskap 2017 på Momarken!

Stevneledelse:

Stevneleder: Caroline Jacobowitz 48241573

Sekreætriat Gro Johansen 92418584

Staller: Nathalie Marie Hjelmerud 45025785

Innsjekk: Stine Voldhuset 92862162

Stevnevetrinær:    Svein Bakke 90184010

Dommere:

• Florian Schneider

• Hanne Hestevik

• Alexandra Dannenmann

• Hulda Geirsdotter 

• Nina Wahstrõm

• Snorri Olafson

• Erik Andersen

Innsjekk

Fredag 5.mai 12.00 – 14:00. Langveisfarende kan kontakte stevneleder 
for tidliger innsjekk.

Program

Det blir utlevert egne laminerte programmer.  Eventuelle endrigner under 
stevnet vil bli annonsert , via speaker og på ØMs Facebook side. Det er 
viktig at alle følger med på det!

Åpningstider banen/Oppvarming

Banen er åpen for trening etter innsjekk men kan stenge i perioder for  
slodding og vanning. Med før stevnestart vil det være trening av travhest, 
så travsporet kan ikke brukes. 

Under selve stevnet stenger vi banen når den er sloddet og preppet om 
kvelden. Oppvarmingsrondell of ponnisporet kan brukes  når som helst 
etter stevnestart.

Vi blir mange islandshester samlet på et lite området. Takk for at 
dere viser hensyn til travhestene som har sitt hjem på Momarken!

Oppstalling

Oppstalling i anvist boks. Det er ikke lov til å ha hesten bundet uten 
tilsyn. Egen vannbøtte må medbringes. 

Sjekk boksdørene, i stall 2 og 3 kan det være nødvendig å sikre 
boksdørene med et ekstra grimeskaft.

Flis og møkk

Alle får utdelt en flisballe hver. Utover dette vil det være mulig å kjøpe 
flis til 100 kroner per balle, ta kontakt med stallansvarlig.

Tømming av møkk utenfor stall 4. Husk å rengjøre boks grundig før 
avreise. Ikke rengjort boks vil bli fakturert med kr 500

Utekveer

Utekveer kan settes opp på anvist område, Ved begrenset plass må 
man være forberedt på å dele på utekveene. Det er ikke tillatt å slippe 
hester i Momarkens paddocker.

Foring

Arrangør fôrer morgenfôr klokken 06. I stall 4  skriver du på bokslappen 
hvor mange kg hesten skal ha, i de andre stallene legger du fram høy 
utenfor boksen. Midtfôr og kveldsfôr besørges av deltagerne selv. 

Høy finnes i undergangen. Åpne kun en høyball av gangen, og hjelp oss 
å hindre høysøl. OBS -Det er ikke lov å oppbevare hverken grovfôr eller 
kraftfôr utenfor boksene i stall 4.

Kiosk

Det vil være kiosk rett ved dommertårnet, som er åpen så lenge stevnet 
pågår! 

Velkommen til hyggelige dager på Momarken


