Villingurstevnet 2019
24. - 26. Mai 2019
Velkommen til World Ranking Stevne på Fossanmoen Islandshestsenter
For sjette året på rad inviterer vi i Villingur til Villingurstevnet i storslagne
omgivelser blant fjorder og fjell. Opplev Vestlandet på sitt beste ved å delta på
Villingurstevnet. Vi kan friste med korte avstander til; stall, baner, anlegg og
kafé. Rytterfesten på Villingurstevnet vil du heller ikke gå glipp av; alltid god mat
og topp underholdning.
INVITASJON
Sted: Forsand, Fossanmoen Islandshestsenter
Dato: 24. – 26. Mai 2019
Påmelding: via Sporti.no
Påmeldingsfrist: 10. Mai 2019
Stevnestart: Fredag 24. Mai kl. 10.00 (Sjekk tidspunkt før stevnestart for avvik)
Stevnet har World Ranking-status og er åpent for alle registrerte islandshester (fem
år og eldre) og ryttere som er medlemmer i NIHF eller FEIF.
Vi følger FEI sine internasjonale vaksinasjonsregler
https://www.rytter.no/stevnestart/hesten/vaksinasjon/
DOMMERE
Karl Aki Sigurðarson, Hilde Karin Skogly, Elisabeth Jansen, Nicolai Thye, Kristinn
Bjarni þorvaldsson og Jens Krarup Nielsen.
DISIPLINER
Sportsklasse A: Kvalifiseringskrav må være oppnådd på forhånd
Junior 14 - 17 år: T1 - T2 - V1 - F1 - Stilpass (PP1) - Speedpass (P2)
Ungrytter 18 - 21 år: T1 - T2 - V1 - F1 - PP1 - P2
Senior 21+: T1 - T2 - V1 - F1 - PP1 - P2
Sportsklasser B: Kvalifiseringskrav må være oppnådd på forhånd
Junior 14 - 17 år: T3 – T4 – V2 – F2 - PP1 - P2
Ungrytter 18 - 21 år: T3 – T4 – V2 – F2 - PP1 - P2
Senior 21+: T3 – T4 – V2 – F2 - PP1 - P2
Åpen klasse – ikke kvalifiserende disipliner:
T7 og V5
Barneklasse:
T7 og V5. Kun uttak ingen finaler. Lik premiering for alle deltakere.
For påmelding til A- og B- klasser må rytterlisens være betalt til NIHF. For klassen
åpen og barn – ingen rytterlisens.

Villingurstevnet har en foreløpig kapasitet på 85 deltakere.
Norske kvalifikasjonskrav for A- og B- ryttere er gjeldende. Poengsum og hvor
kravet ble oppnådd må skrives i påmeldingsskjemaet (eget felt). Rytteren står selv
ansvarlig for at disse opplysningene er riktige. Dersom opplysningene ikke
stemmer, eller er utelatt, vil rytteren blir fakturert kr 250,- for det merarbeidet
som dette gir sekretariatet.
Vi tar forbehold om minst fem påmeldte/ startende for å arrangere egen klasse.
Det må være minst 15 startende i en klasse for at det skal arrangeres B-finale.

INNSJEKKING OG OPPSTALLING
Fossanmoen Islandshestsenter fra torsdag 23. Mai fra kl. 14.30. Hestepass , gyldig
vaksinasjonsattest og egenerklæring eller veterinærattest ikke eldre enn tre dager,
må vises ved innsjekking, før hesten kan tas av transporten.
PRISER
Påmelding: kr. 600.Disiplinavgift: kr. 250.- pr. disiplin.
Oppstalling: kr 1000,- (fra torsdag – søndag)
Oppstallingsavgiften inkluderer høy og flis under oppholdet, samt morgenfôring for
de som ønsker det. Alle deltakere må rydde og møkke ut etter seg. Ikke rengjort
boks etter faktureres med kr 500,-.
Startlister blir ikke sendt ut, men vil bli lagt ut på stevnets
hjemmeside www.villingurstevnet.villingur.com
Refusjon blir kun gitt mot fremvisning av legeattest/veterinærattest innen 14
dager etter stevneslutt. Nb! Gjelder ikke påmeldingsavgift.
KONTAKTPERSONER
• Stevneleder - Mari Soot Kristiansen tlf. 957 81 923 Mail: post@villingur.com
• Assisterende stevneleder - Hannah Johannesen tlf. 938 43 647
• Sekretariat – Sven Håvard Seldal tlf. 948 32 329
RYTTERFEST
Vi skal som vanlig ha en heidundrende rytterfest. Vi legger ut informasjon på
hjemmesiden, og muligheter for påmelding kommer etterhvert.
OVERNATTING
• Landa Park & Camping tlf. 954 28 451
• Verkshotellet Jørpeland tlf. 407 21 233
• Lysefjord Hyttegrend tlf. 517 00 750
VELKOMMEN TIL VILLINGURSTEVNET 2019!

Møtested/startsted
Adresse: Fossanmoen Islandshestsenter, Espedalsvegen 174, 4110 Forsand, Norway [ se kort

