
 

 

 

 

 

LANDSSTEVNE SEPTEMBER 2022 

TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB 

RYTTERMELDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MERKNADER 

STEVNELEDER:        HANS PETTER AALBERG     TLF: 93483991 

SEKRETERIAT:         MARITA MOEN                    TLF: 91840724 

OPPSTALLING:        TINE DAHL                            TLF: 47948446 

HOVSLAGER:           HANS PETTER AALBERG     TLF: 93483991 

 

TEKNISK PERSONELL 

OVERDOMMER: Rune Rinnan 

DOMMER: Else Pettersen og Nina Booth  

STILDOMMER: Sandra Grande Langeng 

STEWARD: Julie Leonardsen – Det vil også foregå stewardkurs under stevne. 

BANEBYGGER: Frank Helk 

Info om stevnet: 

• Stevnestart kl 0900 Lørdag og søndag. Fredag begynner stevne kl 1500. 

• Etteranmeldinger evt nødvendige forandringer skal skje via mail 

trondelaghestesportsklubb@hotmail.com 

• Foreløpige startlister ligger på equip. Endelig startliste blir tilgjengelig kvelden før 

stevnestart. 

• Betaling av klassene skjer gjennom NRYFstevne. NB! faktura på etteranmelding 

kommer også via NRYFstevne 

• Alle hunder SKAL holdes i bånd  

• Besiktelse: Ponnikategorier i samme klasse besiktiger banen samtidig. Det er mulig å 

gå opp avstander mellom kategoriene 

• Det vil være åpen kro med salg av både varm og kald mat, samt forfriskninger! 

• Sekretariatet åpner 1/2 time før første start og stenger 1/2 time etter siste 

premieutdeling. 

• Følg Trøndelag Hestesportsklubb på Facebook. Følg oss gjerne på Instagram og tag 

oss i din story så deler vi videre. 
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Lucky Looser 

Rosetter.no og Skagen Smie og hovslageri har lyst til å premiere høyeste Stilpoeng som ikke 

får premiering.  

Har du noen gang følt at du har ridd ditts livs fineste runde, og fått topp stilpoeng, men så 

ramler den ene bommen så premien ryker? Helgens stevne hos oss blir det delt ut ekstra 

premie i feil og stil klassene! Den deles ut til den ekvipasjen som har høyest stilpoeng av de 

som ikke får premiering i klassen, og som har maks 4 feilpoeng. 

Utdanningsklasser: 

Arrangør tilbyr påmelding til utdanningsklasser. Dette MÅ man varsle om på mail. 

Det må også angis om ekvipasjen vil ha Clear Round - ett eller to forsøk. 
KRII §261.7. Utdanningsklasse 

7.1 Utdanningsklasser er et tilbud for at hester skal kunne gjennomføre en klasse under 

konkurranseforhold for å vinne erfaring, uten det presset som gjelder i en ordinær 

konkurranse. 

7.2 Utdanningsklasse kan arrangeres på alle stevnenivå, i klassenivå t.o.m. 125/LA+5 cm. 

Utdanningsklassen går rett i etterkant av en ordinær klasse og over samme bane som 

denne. Rytterne må gå banen i forkant av den ordinære klassen. 

7.3 Utdanningsklasse er lukket for hester som starter i den ordinære klassen, men er ellers 

åpen innenfor de begrensningene som gjelder i hht KRI og KRII. 

7.4 Hver ekvipasje kan starte to ganger. Dette må fremgå av påmeldingen og innen 

påmeldingsfristen for klassen. 7.5 Startavgiften er kr 125 for å starte én gang og kr 250 for å 

starte to ganger i samme utdanningsklasse. 

7.6 Klassen bedømmes som Clear Round. Tredje ulydighet gir eliminering. 

 

 

Trøn`s Cup 2022 

• Alle som vil delta i Cupene må betale cupavgift på vipps ved sekeriteriatet . Denne 

skal bare betales før første helg på sommerstevnet i sprang er ferdig. Cupavgift 350,-

. Kun de som betaler denne avgiften kommer med på resultatlisten. 

• Les statuttene for de forskjellige cupene for generell info om cupene 

• Premieutdeling i cupene blir etter endt klasse på finale dagen.  

 

 

 



 

VIKTIG INFORMASJON 

 

 

- Turridning og skritting av hest: Ferdsel av hest skal foregå på anviste 

plasser, og ikke i publikumsområder. Turridning og skritting av hest kun 

langs veier. Ingen ferdsel på jorder eller privat eiendom.  

- Det er forbudt med ridning på Campingplass og på stranda.  

- Kun ridning på veier som er merket med rødt er lov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR STØTTER CUPENE VÅRE 2022! 

 

 

 

  

 

 



 

 


	STILDOMMER: Sandra Grande Langeng
	Arrangør tilbyr påmelding til utdanningsklasser. Dette MÅ man varsle om på mail. Det må også angis om ekvipasjen vil ha Clear Round - ett eller to forsøk.

