
VELKOMMEN TIL UTSTILLING

22. og 23. AUGUST 2015, MOLDEGAARD i OS V/BERGEN 

Norsk Varmblod, Region 6 , Vestlandet inviterer til stor utstilling med 

offisielle og uoffisielle klasser – med og uten bruksprøver. Offisiell utstilling 

for føll, unghester, hopper og typegodkjenning, samt 3- og 4-årstest for 

hopper, vallaker og hingster. For-besiktigelse av NV-hingster (eksteriør, 

gangarter, løs-hopping). 

Ponnier som er registrert i NPA er også velkommen til utstillingen.

Eldre vallaker (fem år og eldre) kan vises for offisiell bedømmelse.

Unghest og føll http://norskvarmblod.no/unghest/ http://norskvarmblod.no/foll/

Typegodkjenning http://norskvarmblod.no/hoppe/typegodkjenning/

Uoffisiell utstilling (med/uten bruksprøve)

Se her for mer info http://norskvarmblod.no/stambokkontor/

Offisiell utstilling kvalifiserer til Eliteskuet og Elitefinalen for unghester!

PRAKTISK INFORMASJON:
Sted: Aktiv Hest AS – Moldegaard, Bjånesveien 23, 5211 OS

Dommere: Guri Harr og Bente Tveiten Testrytter: Søren Hedegaard

Kontaktperson: Bergitte Paus Skrede  Tlf: 471 77 509  e-post: bergittepskrede@hotmail.com

Påmelding: Via elektronisk påmeldingsskjema 
https://docs.google.com/forms/d/1gJZrvAX0Wjl0obxqMC91XBqAOuGKJysvYIdpqn0rPfY/viewform

Påmeldingsavgift: Eksteriør + bruksprøve (og unghest test) kr  1500,-

Eksteriørbedømmelse kr    500,-

Typegodkjenning kr  1500,-

For besiktelse av hingster kr    750,-

Uoffisiell bedømmelse/ ikke påkrevd medlemskap kr    350,-

Ønsker du og bruksprøve blir det samme pris som ovenfor.

P R I S E R
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Facebookside: https://www.facebook.com/NVutstillingBergen?ref_type=bookmark

VELKOMMEN TIL HESTEFEST I BERGEN!!

CLINIC med 
HASSE HOFFMANN
fredag 21 august kl. 11.00
Inngang kr 400,-
Bindene påmelding

Betal inn på kontonummer 9775 12 63299 før opp hvem det gjelder,
send e-post til bergittepskrede@hotmail.com og du får svar med billettnummer.
INNEN 1 AUGUST. 
Billetter refunderes ikke

Betaling/påmelding:

Innen 1. august til kontonr.: 9775 13 50779/ kvittering skal fremvises i  sekretariatet ved ankomst. 

Husk å før opp hva klasse hesten skal delta i. Etter 1 august blir ikke avgiften refundert. 

Oppstalling: 

Stevnebokser/boks i stallens anlegg kr 900,- fredag til søndag. Inkludere foring av oppstallede hester.

Utstiller setter frem mat. Er noe flis fra før, mulighet for kjøp av flis. Hingster skal ha boks under utstillingen.

Send e-post til post@aktivhest.com 

Overnatting:

På gården, ta kontakt med Jon Vidar 91756656. 

Andre: Botnevik Camping 970 38 076, Bjørnefjorden Gjestetun telefon 56 30 40 00

Solstrand Fjordhotell telefon 56 57 11 00

Annen info:

Vi har ikke kortterminal, ta med kontanter.  

Oppstalling skal betales samtidig ved påmelding, merk summen med oppstalling.

Etter 1 august blir ikke avgiften refundert. 
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