
Fredag 12.06.15: 

1800-2100 Mottak/registrering av tilreisende hester. 

                               Innlevering og registrering av utstyr til bruktmarked. 

 

Lørdag 13.06.15: (Unghest) 

07.00-09.00          Mottak/registrering av tilreisende hester  

09.00-13.00          Dømming av unghest – 2 stk ringer. 

10.30-16.00         Bruktmarked. Salg av brukt hesteutstyr 

11.00-13.00          Ridning for barna  

10.00-16.00          Gubbetorg: Flittige og nevenyttige karer i alle aldre stiller ut    
                                egenlaget brukskunst 
 
10.00                     Åpning av utstilling av treskårne hester ved Anton Åsarmoen. 
 
Ca. 13.00-14.30          Oppvisning og demonstrasjon: 

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

voltige, islandske gangartshester, dressurridning (kür) og kjøring med 1, 2, og 3 

spann! 

15.00-16.00         Ridning for barna 

Ca14.30-16.00     Mønstring av kåra hingster 
                              Premiering og kåring av dagens hest 
 
16.00-21.00         Mottak/registrering av tilreisende hester                                

19.00               Grillfest ved utstillingskafeen. Påmelding kr 50,- inkluderer            
                              tilbehør og  dekketøy. Billett kjøpes i kiosken innen kl. 15.00. 
 
Lørdag kveld blir det også foredrag med spesialrasedommer Carol Smettem 
Minson fra Storbitannia. Hun vil fortelle om rasen Gypsy Cob og dens opprinnelse i 
et historisk perspektiv.  
                                

Søndag 14.06.15: (Hopper og vallaker, alle raser)  

07.30                 Mottak/registrering av tilreisende hester  

08.00                       Måling og ride- og kjøreprøver 

09.00-13.00            Dømming av hopper. 

10.30-16.00            Bruktmarked. Salg av brukt hesteutstyr 

11.00-13.00            Ridning for barna 

10.00                       Åpning av utstilling av treskårne hester ved Anton Åsarmoen. 

Ca. 13.00-14.30            Oppvisning og demonstrasjon: 

Lag, foreninger og næringsdrivende knyttet til hest i Hallingdal vil bl. a vise 
voltige, islandske gangartshester, dressurridning (kür) og kjøring med 1, 2, og 3 - 
spann! 
 
14.30-15.45            Mønstring av kåra hingster 
                                  Premiering – hver hest kalles frem- kåring av dagens hest 
                                   
16.00  Slutt 

Oppvisningene begge dager skjer med bidrag fra EKT Langedrag, Geilo 

Hestesenter v/Asle Kirkevoll, Halldór Þorvaldsson, Knut Halvor Krusedokken, Kjell 

Magne Tangen, Tone Mørk, Lise Qviller Halvorsen og Hestur.no  

Kun kontant betaling i kafeen. 

For opplysninger om hesteutstillinger, reglement og bedømming, se 

www.nhest.no  

 

Arrangørene tar forbehold om endringer i programmet. 

http://www.nhest.no/

