
ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA 
 __________________________________________________________________________________________   

Inviterer til  

Åpent Klubbmesterskap / Turhest 2021 
Momarken Travbane, Mysen. 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen   
Stevnet er åpent for alle registrerte islandshester og ryttere som er  

medlemmer i NIHF, men det er kun medlemmer i Hekla som kan bli kåret til klubbmestere. 
 
 

Tid:  Fredag 10. til og med søndag 12.september 

Start:  Stevnestart fredag 10. sept. Kl. 18.00 (med forbehold om endringer ift. antall startende) 

Innsjekking: Innsjekking fra fredag kl.16.00 – 18.00 og lørdag kl.07.00 – 08.30 

Klasser: A klasse, B klasse, Fritidsklasser, Barneklasse, Rekruttklasse og passdisipliner 

Disipliner: A klasse (alle aldre):                            V1, T1, F1     
    
B klasse (alle aldre):                      V2, T3, F2, T4    Oppgi hånd 
  
Fritidsklasser  
Junior / Ungrytter / Senior:   V5, T5, T7                            Oppgi hånd 
  
Barneklasse: (11-13 år)   V5, T7    Oppgi hånd 
 
For alle (en klasse):    PP1, P2 
 
Rekruttklasse Barn under 11 år.  Rytter blir dømt for sits og innvirkning, Kan leies rundt på 
banen. 

              RekruttklasseV5 Rir V5 program og må kunne ri alene på banen. 
                          Rekruttryttere i alle aldre, men må låne hest av en påmeldt rytter. 
                               
  Morroklasser: 
  Beste Turhest/Trail (For alle)  
  Flaggritt (For alle) 
  Brustølt (For alle) 
  Galoppløp (For alle) 

 
A-klassen er åpen, dvs. at det ikke er noen kvalifiseringskrav for å starte A-klasse på dette stevnet. 
A klassen rir sitt program en og en. B og Fritidsklassen ris i grupper med inntil 3 på speakers kommando. Oppgi 
derfor hvilken hånd du ønsker å ri på ved påmelding. Det er ingen mulighet til å endre hånd ved stevnestart. 
Det må være minimum 5 påmeldte og 5 startende for å arrangere en klasse. Ved for få påmeldte innen fristen kan 
klassene bli slått sammen. Det blir i utgangspunktet ikke arrangert finaler med færre enn 10 påmeldte. I klasser der 
det er mer en 15 startende ekvipasjer blir det avholdt B finaler. De beste i hver klasse premieres.  
Dette er et åpent klubbmesterskap og alle kan ri finaler, men kun Heklamedlemmer kan kåres til klubbmester. 
Det kåres en klubbmester i hver aldersklasse (Barn, Junior, Ungrytter og Senior).  Det er kun uttagningsresultatene 
som teller. 
Program, startlister og dugnadslister legges ut på hjemmesiden www.hekla.no før stevnet. Stevnet arrangeres etter 
FIPO, med unntak av at det er lov å ha 4 vinterbrodder i hver sko. 
 
 
Priser:  Påmelding:   Kr. 1000.- inkl. påmelding, oppstalling og ½ flisball 
  Påmelding Barn:  Kr. 400.- 
  Rekruttbarn:   Kr. Ingen avgift når bruk av hest som er påmeldt. 
   

Måkegebyr:  Kr. 0,- OBS! Gebyr på kr. 500,- faktureres dersom boks ikke er 
rengjort før avreise.  

 
 

Hestene blir foret lørdag og søndag morgen, men dere må ha med høy og kraftfôr selv. Fôret må oppbevares slik 
at hestene ikke kan få tak i det dersom de kommer seg løs! Husk vannbøtte! 
 
Gyldig vaksinasjonsattest og veterinærattest/egenerklæring ikke eldre enn 7 dager sendes før fredag kl. 16.00 på 
mail til: jenny@gramnaes.com 

http://www.hekla.no/
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Stevneleder: Martine Louise Nordås, mail: martine.louise.95@gmail.com , tlf. 95150360                            og 
                       Hrefna Grétarsdóttir via mail: hrefna.greta@gmail.com eller tlf. 90870774  
 
 
Påmelding innen 04.sept. via web på www.sporti.no  
 
 
Vi vil minne dere på dugnadslistene våre, de vil bli lagt ut på nett i forkant av stevnet. 
 

 
 

SPORTSUTVALGET ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN TIL MOMARKEN 
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