
Fredag 13.06.14: 

1800-2100 Mottak/registrering av tilreisende hester 

 

Lørdag 14.06.14: (Unghest) 

08.00-09.00          Mottak/registrering av tilreisende hester  

10.00-13.00          Dømming av unghest – 2 stk ringer. 

11.00-13.00          Ridning for barna  

10.00-13.00        ”Ingen hov - ingen hest”. Skoing av hest utenfor utstillingskafeen 
 
10.00-16.00          Gubbetorg: Flittige og nevenyttige karer i alle aldre stiller ut egenlaget     
                                brukskunst 
 
11.00                     Presentasjon av Hallingkongen i utstillingskafeen. Ved vet. Ørjan Fresvik.  
 
13.00-15.00          Oppvisning og demonstrasjon: 

Lag, foreninger og næringsdrivende knyttet til hest i Hallingdal vil bl. a vise rasekavalkade, 

kjøring med tandem og 1-2 og 3 - spann!, islandske gangartshester og ”ungarsk post”.  

15.00-16.00          Ridning for barna 

15.00-16.45         Mønstring av kåra hingster 
                              Premiering og kåring av ”dagens hest” 
 
16.00-21.00          Mottak/registrering av tilreisende hester                                

 17.00                Lokale kusker og hestekarer kjører brukshestøvelser på utstilingsområdet  
 
19.00              Grilling og sosialt samvær ved utstillingskafeen. Ta med egen grillmat. 

                              Festspill i Nesbyen sentrum med bl. a Drolsum Stasjon og Vidar Busk. 

 

 

 

Søndag 15.06.14: (Hopper og vallaker, alle raser. Unghestskue islandshest)  

08.00               Mottak/registrering av tilreisende hester  

09.00-10.30             Måling og kjøreprøver 

10.30-12.00            Dømming av hopper. 

11.00-13.00            Ridning for barna 

10.00-12.30         ”Ingen hov - ingen hest”. Skoing av hest utenfor utstillingskafeen 
 
10.00 -13.00           Unghestskue for islandshester. Mønstring for hånd og løsmønstring.  
 
11.00                       Presentasjon av Hallingkongen i utstillingskafeen. Ved vet. Ørjan Fresvik. 

11.00                       Lokale kusker og hestekarer har uhøytidelig tevling i brukshestøvelser  

12.30-14.00            Oppvisning og demonstrasjon: 

Lag, foreninger og næringsdrivende knyttet til hest i Hallingdal vil bl. a vise kjøring med 

tandem og 1-2 -3 -spann!, islandske gangartshester, og ungarsk post. Hallingdal 

hundeklubb viser agility. 

14.00-15.45            Mønstring av kåra hingster 
                                  Premiering – hver hest kalles frem- kåring av dagens hest 
                                  Visning av rideprøve for islandshest.  
 
16.00  Slutt 

Oppvisningene begge dager skjer med bidrag fra Hallingen Hestesportsklubb, EKT 

Langedrag, Geilo Hestesenter, Knut Halvor Krusedokken, Kjell Ove Espeseth, Gro Marie 

Aakre, Kjetil Lappegard, Geysir Islandshestforening, Hestur.no og Hallingdal Hundeklubb. 

Kun kontant betaling i kafeen. 

For opplysninger om hesteutstillinger, reglement og bedømming, se www.nhest.no  

Festspillene i Nesbyen: www.festspilleneinesbyen.no  

Arrangørene tar forbehold om endringer i programmet. 

http://www.nhest.no/
http://www.festspilleneinesbyen.no/

