
Norsk Varmblod Utstilling i region 1 og 2 på Tanum 12 

august:  

 

Så hyggelig at du er påmeldt utstillingen vår!  

Det er 22 hester påmeldt og vi gleder oss til å se alle 

sammen.  

 

Dommere for dagen er: 

Laura Nørskov Juul (DK) og Bente Tveita (NOR) 

Skriver: Live Lie Bjørklund 

 

Utstillingen starter klokken 09.30 – se vedlagte tidsskjema. 

Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme så følg med 

underveis i arrangementet.  

 

Sekretariatet åpner klokken 08.30. Dette finner du inne i 

ridehuset ved stallene.  

Vennligst vis pass i sekretariatet før du tar av hesten.  

 

Oppstalling: 

Boksene er merket med navn. Det er flis i boksene. Boksene må 

tømmes helt før du drar. Husk eget fór hvis du trenger, og 

vannbøtte.  

Inngang til stallen (med hest) er den inngangen som vender ned 

mot veien.  

Dere som har døgnboks: gi gjerne beskjed når dere forventer å 

komme. Dør fra stall inn i ridehuset må ikke brukes før 

ridehuset stenger klokken 20.00.   

Vi har ledige bokser hvis flere ønsker dag / døgnboks.  

 

Kiosk:  

Vi drifter egen kiosk under arrangementet – denne blir inne i 

ridehuset ved stallene.   

Hvis noen kunne tenke seg å bidra litt ville jeg satt veldig 

pris på noen liter med vaffel røre. Kunne også trenge litt mer 

mannskap utpå dagen – kanskje du har med deg noen som kan 

stille opp? 

Ta kontakt   

 

NV shop:  

Det vil bli salg av NV effekter.  

 

Loddsalg: 

Det vil bli salg av lodd. Støtt oss ved å kjøpe lodd.  

 

Sekretariat, NV shop og kiosk er i samme rom i ridehuset. Vi 

tar Vipps og kontanter. Hvis du vil betale med kontanter 

setter vi pris på at du har mange små sedler isteden for én 

stor da vi ikke har så mye veksel   

 



Info om hesten:  

Speaker ønsker informasjon om hestene som skal vises. Send 

noen linjer til Kristin på krholm2@online.no Er den til salgs?  

 

Veibeskrivelse: 

Utstillingen holdes på Tanum Ridesenter, Vestmarkveien 75 

eller GPS koordinater:  

N59 53.248´E10 27.516 

For å komme til utstillingsplassen må du følge skilter 

merket ”Tanum” fra avkjøring til Sandvika på E6.  

Kommer du på E18 fra Oslo eller Drammen svinger du av på E16 

retning Hønefoss. Etter tunnelen er det første vei til høyre. 

Her er det ca. 2,5km opp til stallområdet.  

NB! Øvrige adkomster til Tanum kan ikke benyttes av 

hestetransporter, kun hestehengere med vanlig høyde pga 

jernbanebro med lav høyde.  

 

Spørsmål rettes til: 

Marianne Wood – tlf. 906 45 547 (utstillingsleder)  

Guro Dragsund – tlf. 915 88 326 

 

 

Velkommen på utstilling!  
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