
 

 Nesbyen, 01.06.2015 

Til hesteutstillerne på Hallingdal Hesteutstilling, Nesbyen 13. og 14. juni 2015   

Vi ønsker velkommen til Hallingdal Hesteutstilling på Markedsplassen i Nesbyen lørdag 13.og søndag 

14. juni 2015. Lørdag er det unghestutstilling og søndag er det hoppe - og vallakutstilling. Vi takker 

for at dere har valgt å melde på utstillingen vår og vi skal gjøre alt vi kan for at både utstillere og 

hester skal få en hyggelig helg på Nesbyen. 

 

Vedlagt følger utstillingskatalogen. Dette blir kun sendt til den som er oppgitt som utstiller på 

innmeldingen. Vi minner samtidig om at det er utstiller som er ansvarlig for hesten på selve 

utstillingen. Dette gjelder også dersom en annen mønstrer hesten.  

 

Innmeldingsavgift 

Innmeldingen til utstillinga er bindende og det skal betales for alle katalogførte hester. 

Innmeldingsavgifta for unghest og vallak er kr 400,- og kr 500,- for hopper. Beløpet betales til 

Hallingdal Hesteutstilling kontonr.  2324 16 38 561. 

 

Innmeldingsavgift må være betalt for å komme inn på utstillingen. Ta med kvittering på betaling for 

sikkerhet skyld. Det er ikke anledning til å betale på utstillingsplassen.  

 

Krav om vaksinasjon. 

Det er selvsagt at bare friske hester kan stilles ut. Mattilsynet/veterinæren har stilt krav om at alle 

utstillere skal vise fram følgende dokumentasjon når de kommer til Nesbyen: 

 Gyldig vaksinasjonsattest (vaksine mot hesteinfluensa) 

- Hester som er grunnvaksinert skal være revaksinert i løpet av de siste 12 måneder før 

utstillinga.  

- Hester som ikke er grunnvaksinert skal være vaksinert 7-90 dager før utstillingen. 

 

Alle eiere må vise nødvendig dokumentasjon i porten ved innkjøring på området. Dersom den 

nødvendige dokumentasjonen ikke er i orden, vil adgang nektes. Tiltakene er selvsagt ikke iverksatt 

for å gjøre det vanskelig å komme med hest, men for å gjøre det trygt å stille hest på utstillingen. Vi 

håper på forståelse for dette.   

 
Frammøte og stallplass 

Hestene kan kjøres inn på utstillingsområdet til disse tidene: 

 

 Fredag mellom kl 18.00 og 21.00 

 Lørdag mellom kl 07.00 og 09.00 og mellom kl 16.00 og 21.00  

 Søndag mellom kl 07.30 og 09.00 

 

Ingen hester kommer inn på området utenom disse tidene. Årsaken er kontroll av vaksinasjonsattest. I 

porten vil vaksinasjonsattest bli kontrollert og utstiller vil få nødvendig informasjon om hvor han skal 

kjøre for parkering og hvor han skal henvende seg for registrering og tildeling av stallplass. Se for 

øvrig kart over utstillingsområdet i vedlagte program. 

 

Det blir satt opp stalltelt i forbindelse med utstillingen. Alle hester vil bli tildelt en stallboks som er 

tilgjengelig for hesten under hestens utstillingsdag. Dersom noen av dere har behov for stallplass 

utover dette, ber vi om at dere tar kontakt med oss for nærmere avtale. Pris pr. boks er kr 350,-  

 

Utstillere står selv ansvarlig for egne hester på utstillingsområdet og må selv besørge et behov for 

vakthold ved overnatting. Fôr og drikkebøtter til dyra må utstiller selv ta med seg. Vann og strø er på 

plassen.  Dumping av møkk og brukt strø skjer på anvist plass. Vi ber om hjelp til å holde boksene 

rene og stallgangen ryddig under utstillingen. Stallplassen etterlates i den orden den ble mottatt – 

rengjort for møkk og strø.   

 



 

Tidsramme lørdag og søndag: 

Måling og kjøreprøve:                                         kl 0800 (søndag) 

Dømming:                kl 09.00 (lørdag) 

                                                                                          kl 09.00 (søndag) 

Mønstring og premieutdeling:                                  (ca) kl 14.30 lørdag/søndag 

 

Alle utstillere må være på plass i stallen og på utstillingsområdet med hestene sine til starttidspunktet 

som er satt opp ovenfor.  

 

Mønstring og premiering 

Alle utstillere får deltakerpremie. I tillegg blir det pengepremier og gavepremier. Det blir kåret 

«dagens hest» både lørdag og søndag. Ikke bare hestene skal premieres - vi vil oppfordre utstillerne 

om å sette seg inn i mønstringsreglementet, da det vil bli delt ut premie til beste mønstrer. Få råd og 

tips om god mønstring av hest på http://www.nhest.no/Utstilling/   

 

Utstillingsreglement   

Utstillingsreglementet i sin helhet samt øvrige nyttige dokumenter kan lastes ned fra Norsk 

Hestesenter sin hjemmeside www.nhest.no  

 

Informasjon og sekretariat 

På utstillingsområdet vil dere få nødvendig informasjon i inngangsporten og i sekretariatet. 

Sekretariatet ligger i forbindelse med stallområdet og vil være betjent på lørdag og søndag fra kl 07.00 

– 17.00. Det vil ellers være funksjonærer i stallen og på utstillingsplassen. Alle funksjonærer har 

refleksvester og vil være lette å se.  

 

Nummerskilt og rengjøring av bokser etter bruk 

Alle hester skal ha nummerskilt. Nummerskilt fås i sekretariatet på utstillingsdagen. Det vil bli krevd 

kr 150,- i depositum ved utlevering av nummerskilt og for rengjøring av boks. Det er svært viktig at 

nummerskiltene blir levert inn umiddelbart etter at mønstringa er ferdig. Depositumet vil bli betalt 

tilbake når nummerskilt er levert og rengjort boks er kvittert fort. 

 

Overnatting 

Dersom noen har behov for overnatting, kan det tas kontakt med turistinformasjonen, 

www.nesbyen.no eller tlf 32 07 01 70 

 

Ta kontakt! 

Ta kontakt med oss om dere har spørsmål: 

- Nina Høgmo, tlf 917 63 265 

- Mattis Asplin, tlf 915 91 770  

 

Av ulike årsaker kan det være at noen ikke kan møte likevel. Skulle dette gjelde deg, ber vi om at dere 

gir oss beskjed. Dette har sammenheng med tidsskjema og fordeling av stallplasser 

 

For årets utstilling har Hallingdal Hesteutstilling valgt å samarbeide med Norsk Ponniavlsforening og 

Norsk Gypsy Cob forening. NPA og Gypsy Cob holder sine sentralutstillinger hos Hallingdal 

Hesteutstilling i år og det er vi svært glade for. Det blir ride -og bruksklasser på lørdag og uoffisiell 

utstilling og ponnishow på søndag. Det blir mye hest på området dette året og vi satser på god 

stemning og forhåpentligvis et flott sommervær!  

 

Lørdag kveld inviterer vi til grillfest på Markedsplassen. Det koster kr 50,- Vi holder servise, og alt 

tilbehør (salat, potetsalat osv). Du tar selv med pølser og grillmat. Påmelding i kiosken innen kl 15.00 

lørdag. Vi ønsker alle velkomne til sosialt samvær og trivelig (heste)prat for utstillere og alle andre 

interesserte.  

 

.                        Vi ønsker dere velkomne til Hallingdal Hesteutstilling på Nesbyen! 

Med vennlig hilsen 

Hallingdal Hesteutstilling 

http://www.nhest.no/Utstilling/
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