
 

Unghesttest 2017, Drøbak Ridesenter 30/9 – 1/10 

Vi i region 1 & 2, Oslo, Akershus og Østfold, er glade for å kunne ønske velkommen til årets 

unghesttest på Drøbak Ridesenter. Vi gleder oss til å se mange flotte unghester som skal 

fremvises.  

I år har vi valgt å holde testen over 1 dag. Gangartshestene vil bli bedømt lørdag 30. 

september, mens spranghestene bedømmes søndag 1. oktober. Hoveddommer i år er Guri 

Haarr, og med seg får hun to svenske gjester – Ulrika Jacobs (gangarter) og Mikael Nolin 

(sprang). Testryttere i år er Anniken Eide (gangarter) og Nina Braaten (sprang).  

Her følger litt praktisk informasjon: 

Stevneleder:                                                                                                                                                  

Marianne Eik Wood (lørdag) - 906 45547   Anne Sophie Smogeli (søndag) – 970 11157  

Sekretariat:                                                                                                                                                  

Hanne C. Pettersen – 930 87410 Sekretariatet er åpent 1 time før første hest går i ringen.                            

De som ankommer fredag kveld – ta kontakt med NV funksjonærer i gule vester eller kontakt 

stevneleder.  

Speaker:                                                                                                                                                      

Kristin Holm - krholm2@online.no Send henne gjerne noen ord om hesten din på forhånd!  

Oppstalling:                                                                                                                                                   

Bokser er tilgjengelig fra kl. 19 fredag/ lørdag kveld for de som har bestilt døgnboks. 

Dagbokser kan benyttes fra kl. 08.30 lørdag og søndag. Ikke rengjorte bokser faktureres med 

kr. 500,00 i ettertid.  

Bokser er merket med hestens navn. Husk å skrive på navn til kontaktperson og 

telefonnummer. Vedlagte liste er en oversikt over bestilte bokser, sjekk at den er riktig. Vi har 
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ikke flere bokser lørdag, men ser på muligheten for å skaffe flere dagbokser så ta evnt. 

kontakt hvis behov. Søndag er det fortsatt noen bokser.  

Eget for må medbringes. Om det er ønskelig at hesten blir foret til frokost må grovfor/ kraftfor 

settes utenfor boksdøren. Kraftfor skal være i lukket beholder.  

Alle hester skal ha katalognummer på hodelag. Hingster skal merkes med hingstemerke. 

Hester skal leies i hodelag på området.  

Alle hester til unghesttest skal fremvises for veterinærsjekk og måling. Hopper, 5 år og eldre 

skal møte til måling. Dette skje i konkurranse stallen til Nina Braaten. Utover dette er den 

stallen stengt.  

Hestens pass skal fremvises sekretariatet eller stallansvarlig før hesten lastes av transporten. 

Ved ankomst etter kl. 21, kontakt utstillingsleder.  

Det er ikke tilgang til å benytte ridehuset fredag kveld grunnet klargjøring av arena.  

Det er ikke anledning til å longere under Norsk Varmblod sitt arrangement. 

Kiosk:                                                                                                                                                        Det 

er kiosk på stedet. Denne er åpen fra klokken 09.00 lørdag og søndag.  

Tidsskjema må betraktes som veiledende, det er utstillers ansvar å følge med på eventuelle 

endringer og være klar til angitt tid.  

Vi minner om krav om gyldig medlemskap i Norsk Varmblod for deltagelse.  

Utstillere oppfordres til å vise i Norsk Varmblod sine farger med lys underdel og blå overdel. 

Under rideprøver kan konkurranseantrekk benyttes. Utstillere oppfordres til å benytte hjelm 

under visning. Utstillere under 18 år skal benytte hjelm.  

Viser ellers til utstillingsreglement på våre nettsider.  

All parkering av rytternes biler og hengere skal skje på anvist parkeringsplass. 

 

Hestebiler og campingvogn som har bedt om strøm: 

Disse skal da parkeres på høyre side av utebanen, dvs. at dere kjører forbi ridesenteret, 

gjennom tunet til Nina, og parkere ved siden av ridebanen og jordet. 

Vi vil gjerne vite ca. når disse kommer dersom det trengs hjelp til rigging/strøm! 

 



 

 

Overnatting: 

Reenskaug Hotel – tlf. 64 98 92 00 – her får du 10% hvis du sier at du er på arrangement på 

Drøbak Ridesenter. 

Vestby Hyttepark, Hytteveien 11, 1540 Vestby, tlf. 64 95 98 00 Hytter, leiligheter osv.  

  

Veibeskrivelse: 

Drøbak ridesenter har adresse: Nordre Elle vei 40, 1446 Drøbak. 

Veibeskrivelse kommende fra Oslo: 

Kjør E6 forbi Tusenfryd og gjennom Nordby-tunnellen. Ta av mot Drøbak i slutten av tunnelen. 

I rundkjøring ta til venstre, i T kryss, ta til høyre. Rett gjennom 2 rundkjøringer, og så til 

venstre ved Seven -11 / Uno X. I nytt T kryss, ta til venstre, her er det skiltet mot Drøbak 

ridesenter. Inn til høyre etter ca 1 km ved Drøbak ridesenter skilt. 

 

Veibeskrivelse kommende fra Oslofjord-tunnelen (Drammen): 

Etter Oslofjord-tunnelen, ta til høyre i rundkjøring, så til høyre igjen i T kryss. Rett gjennom 2 

rundkjøringer, og så til venstre ved  

Seven -11 / Uno X. I T kryss, ta til venstre, her er det skiltet mot Drøbak ridesenter. Inn til 

høyre etter ca 1 km ved Drøbak ridesenter skilt. 

 

Veibeskrivelse kommende fra Moss: 

Kjør E6 mot Oslo. Ta av der det er skiltet mot Drammen og Drøbak. Kjør gjennom to tunneler 

og til venstre i rundkjøringen ved Oslofjord-tunnellen.  

Ta til høyre i T kryss og så rett gjennom 2 rundkjøringer. Ta til venstre ved Seven -11 / UnoX. I 

T kryss, ta til venstre, her er det skiltet mot Drøbak ridesenter. Inn til høyre etter ca 1 km ved 

Drøbak ridesenter skilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Er det noe du lurer på?  

Ta kontakt med Stevneleder, sekretariatet eller en av oss i gule vester!  

 

Det er mange hester påmeldt, spesielt lørdag, så det er viktig at alle følger med på tider og 

endringer. Vi håper at alle kan bidra med å ta i, og hjelpe til ved behov sånn at vi får en smidig 

avvikling.  

Vi gleder oss til flotte dager i Drøbak! 

 Velkommen!  

 

 


