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Velkommen til Villingurstevnet 2019!  
 

Velkommen til årets Villingurstevne. Mari Soot Kristiansen er årets stevneleder og som 

leder i Villingur ønsker hun alle velkommen til årets stevne.  

I år er det 6 gangen Villingurstevnet blir arrangert i disse vakre omgivelsene på 

Fossanmoen.  

Jeg må få takke alle de flotte medlemmene vi har i Villingur.  

Uten deres dugnadsinnsats hadde det ikke vært mulig å gjennomføre stevnet. 

Tusen takk til alle sponsorene som er med på å gjøre dette mulig. 

Vi ser frem mot en hyggelig helg sammen med dere på Villingurstevnet. 

 

 

 

 

 



 



Dommerpanelet 2019 
 

Hilde Karin Skogly 

Bor i Norge og har vært lokallagsdommer 

siden 2003 og nasjonal dommer siden 2012.  

Elisabeth Jansen 

Kommer fra Norge men er bosatt på Island. 

Elisabeth er FEIF-dommer og avlsdommer.  

Jens Krarup Nielsen 

Jens er FEIF-dommer og bor i Danmark.  

Nicolai Thye 

Nicolai er FEIF dommer og bor i Danmark.  

Kristinn Bjarni þorvaldsson 

Kristinn Bjarni er FEIF-dommer og bor på Island.  

Karl Aki Sigurðarson 

Kommer fra Island.  

 

Stevneradio på 104,5 MhZ 
 

Vi i Villingur Islandshestforening ønsker at 

Villingurstevnet 2019 skal være en god 

opplevelse for både ryttere og publikum.  

Et av tiltakene for å oppnå dette, er at all 

annonsering fra stevnespeaker sendes på FM.  

I anledning Villingurstevnet 2015, gikk vi til 

innkjøp av en FM-sender som kringkaster i et 

mindre område. Senderen vil dekke området 

som har fri sikt til antennemasta ved 

stevnearenaen.  

Dermed vil en kunne få med seg viktige 

beskjeder uten å være i nærheten av 

lydanlegget ved ovalbanen.  

 

I dag har de fleste en FM-radio i mobiltelefonen sin, og med hodetelefonene på vil 

en kunne få med seg hva som skjer.  

For rytterne tror vi dette er midt i blinken. Oppvarming like før konkurransestart kan 

ofte være rimelig nervepirrende om en varmer opp der lydanlegget ikke høres så 

godt.  

 

Publikum vil også kunne ha nytte av å ta inn stevneradioen på campingplassen, 

under spasertur i det vakre landskapet rundt Fossanmoen eller om en setter seg i 

bilen for å slappe av litt.  



Årets premiekunstner 

 

Helene Byberg er 30 år og bor på Forsand.  

Hun er utdannet eiendomsmegler, jobber som det på 

full tid, men har kunstnerjobben sin i tillegg.  

 

For oss på Villingurstevnet blir det gøy å kunne dele ut 

disse flotte premiene.  

 

Dagligvarebutikker på Forsand 

 
 



Viktige telefonnummer 

 
Stevneleder 
Mari Soot Kristiansen - 957 81 923 
Assisterende stevneleder 

Hannah Johannesen - 938 43 647 

Stallsjef 

Olav Matre - 909 66 049 
Sekretariatsleder 

Sven Håvard Seldal - 948 32 329 

Stevneveterinær 

Rolf Magne Haukalid - 975 37 985 

Førstehjelp 

Marthe Thoresen - 905 84 741 

Legevakt 

116 117 

Nødtelefon 
113 

 

 

Hestehengere i ferjekø 

 

 

 

 

 



 
Viktig info til rytterne 
Innsjekk 

Torsdag kl. 15.00 til 22.00 Fredag kl. 08.00 til 10.00 

 

Ryttermøte 

Ryttermøte blir fredag kl. 12.00 

 

Morgenforing 

Frokost blir fort kl. 07.00 hver morgen fra og med fredag. 

 

Ovalbanen 

Stenger fredag kl. 12.00.  

 

Strykninger 

Må skje senest en time før klassen/finalen starter.  

 

Startlister 

Ligger på https://ticker.icetestng.com/index.cfm?lang=en_US 

Mer informasjon om stevnet kan dere finne på: http://villingurstevnet.villingur.com/ 

Innridning til collectingring 

Via pass strekket. I collectingring har rytteren ikke lov til å motta hjelp eller snakke 

med andre. 

 

Innridning på denne ovalbanen 

Det er ikke lov til å passere en kortside. Dette vil si: rir du på høyre hånd kan du starte 

på kortsiden lengst ifra inngangen. Om du rir på venstre hånd, har du lov å ri inn på 

høyre hånd, men må snu i god tid før midten av langsiden og starte på kortsiden 

nærmest inngangen. 

 

Generell info: Spørsmål kan rettes til Torstein Fossan i utstyrsbutikken, her kjøpes også 

Rytterfest billetter og en kan hente p-lapp for de som har funksjonsnedsettelse.  

 

https://ticker.icetestng.com/index.cfm?lang=en_US
http://villingurstevnet.villingur.com/


Rytterfest på Landa 
Velkommen til rytterfest på Landa Park lørdag 25. mai kl. 20.00. 

Det vil bli underholdning, premiering av passdisipliner, kombinasjonsvinnere og 

utdeling av den jeve featherprizen! 

 

Det vil også bli delt ut flere andre hyggelige priser.  

 

På menyen står det viltgryte, med kake og kaffe til dessert.  

Det er ikke tillatt med medbrakt mat eller drikke. 

Påmeldingsfrist fredag 24 kl. 20.00.  

Pris voksen: 300,- 

Pris bark (12 år): 180,- Barn kan bestille pommes frites med kylling nuggets eller pølser. 

Dette må tydelig merkes i påmeldingen.  

 

Påmelding i hesteutstyrsbutikken på stevneplassen eller i forkant av stevnet på mail til 

post@villingur.com.  

 

 

 

mailto:post@villingur.com


Meny Fossanmoen kafé 
 

Frokost buffet      80,- 

Middagsservering 

Fredag fra kl.  14.00  

Kyllingsuppe m/ Focaccia    80,- 

Lørdag fra kl 13.00 

Marokansk kyllinggryte m / ris    120,- 

Søndag fra kl.12.00 

Oksegryte m / potetstappe    130,-    

 

Pølselapskaus (utekjøkken)    60,- 

Påsmurt «sjeva»  m/ ost og skinke   40,- 

                       Hamburger                                             70,-   

                       Hamburger m/ pommes frites                              105,-  

Cheeseburger      75,- 

Cheeseburger m/pomesfrites    110,- 

Pommes frites I beger     40,- 

Ost        5,- 

Pølse i brød       30,- 

Fruktbeger       40,- 

Kake        40,- 

Vaffel        20,- 

Kaffe        20,- 

Brus       30,- 

Kuli        15,- 

 

  



Åpningstider Fossanmoen 

Islandshestsenter 
 

 

Kafé 

Fredag 12.00 – 19.00    Lørdag 09.00 – 18.00    Søndag 08.00 – 18.00 

    Frokostbuffé 09.00 – 10.00     Frokostbuffé 08.00 – 09.00 

 

Åpningstider utekjøkken, se egen plakat v/utekjøkken. Hesteutstyrsbutikken vil være 

åpen store deler av dagene, men kan være stengt da Torstein må ordne diverse – ta 

kontakt med han på 90986637.  

 

Oversiktskart over stallen 

 



En stor takk til vår hovedsponsor! 

 

Forsand kommune har i flere år vært en av våre hovedsponsorer. I fjord fikk vi tildelt 

prisen «ausekaret» som er en kulturpris i Forsand kommune. Vi er stolte og glade for at 

Forsand kommune er en så god støttespiller for Islandshest miljøet i bygda. 

Takk til disiplinsponsorer og andre støttespillere! 
Disiplinsponsorer 
Forsand Sandkompani 

Stall Harang-Hagen 

Vest Norge Doors AS 

Stein Maskin AS 
TF Regnskap 

Byggmester Bjarne Fossan 

Forsand Byggservice AS 

Hööks Hestesport AS 

Felleskjøpet Rogaland Agder 

 

Reklamesponsorer 
Strand kommune 

Nordic Crane Vest AS 

JD Bygg 

Byggmester Slyk & Espevik A/S 

Eik Senteret 

Murer Einar Levik 

Kjell Haver Regnskap 

Joker Lysefjord 

NCC 

Skoies AS 

Forus Hesteklinikk 

Rafdal Transport AS 

Nordmark Gard 

Tølthester 

Tryggvi Islandshestgård 

Vikinghest AS 

Coop Marked Forsand 

Baklia Islandshestsenter 

Naboen Utleie 

Byggmakker Strand 



 

 

 

 

 

        

   



Rafdal Transport AS 

 

Murmester Einar Levik 

 

Stein Maskin AS  

  

 

 

 

  



 

  

«Fridom på fire bein» 

Rideskule – ridetur – leir – temming – trening - undervisning 



 

 



 

 
Rideturer og intensivkurs i helger og skoleferier 

Vi har ulike tilbud for barn, uerfarne ryttere, lite erfarne ryttere for erfarne ryttere 

Varighet fra 1 – 3 timer 

 

Rideskole og terapiridning 

Vi har undervisning i ridehall/på bane 1 gang per måned,  

og de 3 neste gangene rir vi på tur i skog og mark 

 

Nettside: https://tryggvi.no/ 

E post: post@tryggvi.no 
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