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Kåring for nordlandshest/lyngshest, ponnier, ridehester og spesialraser  

6. – 8.april 2018 

 

Vi ønsker velkommen til hingstekåring på Starum 6. – 8.april 2018! 

Det er meldt mange hingster til kåringa på Starum, også i år, det er veldig gøy! Det vil til dels 

være aktivitet i alle tre ridehusene helga gjennom.  

 

Denne informasjonen sendes kun til den personen som er oppgitt som utstiller. Utstiller kan 

enten være eier eller en annen som er ansvarlig for hingsten i forbindelse med utstillingen. 

Den som mønstrer hingsten kan gjerne være en annen enn utstilleren. For å mønstre hingst på 

våre utstillinger må man være over 16 år. 

 

 

Oppstalling  

Alle hingstene som skal til kåring har i utgangspunktet blitt tildelt oppstalling i gjestestallene 

for kr.250,- pr. dag. dvs. f.eks. kr. 500,- fra fredag til søndag. Oppstalling bestilles på mail til 

utstilling@nhest.no eller på telefon 61 16 55 00, og betales i sekretariatet ved ankomst. Fôr- 

og vannbøtter m.m. må dere medbringe selv. Boksene må rengjøres etter bruk. Nytt fra i 

år er at vi tar et depositum på kr. 500,- pr. boks ved ankomst. Disse pengene 

tilbakebetales ved avreise, når en av våre ansatte har sjekket rengjøringen av boksen. 

Depositumet skal betales kontant!  
 

 

Overnatting utstillere  

NHS Kurssenter fylles fort opp av forventningsfulle utstillere til overnatting. Hvis du ønsker 

rom hos oss kåringshelgen ta kontakt med oss på nhest@nhest.no eller på tlf. 61 16 55 00. 

Rommene på vårt kurssenter er forbeholdt de som kommer med kåringshingst, og det er maks 

et rom pr. hingst. Vi kan ikke love at alle får rom hos oss. For de som ikke har ordnet 

overnatting, og ikke får plass hos oss, kan en mulighet være å kontakte for eksempel Hoff 

Gjestegiveri som er den muligheten som er nærmest Starum. Ellers kan Hekshus camping 

nevnes, og Toten Hotel Sillongen.  

 

Dere som skal bo på vårt kurssenter, vil få informasjon rundt dette i separat mail, nærmere 

kåringen.  
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Sekretariat  

Det vil være sekretariat ved gjestestallene til følgende tider: 

Torsdag kl.17.00-20.00.  

Fredag fra kl.09.00–11.00 og fra kl 13.00-20.00.  

Lørdag kl. 07.00- 10.00 og kl 17.00-20.00.   

Søndag kl. 14.00- 17.00  

 

Utenom disse tidene vil vi være tilgjengelig på telefon, Cecilie 94 83 40 47 og  

Camilla 97 07 69 60.  

 

De som ankommer med hest utenom åpningstidene i sekretariatet viser pass, og betaler 

oppstalling så fort som mulig påfølgende morgen. 

 

 

Vaksinasjon 

Husk også at hingsten må ha godkjent vaksinasjon mot hesteinfluensa før den kan møte på 

utstillingen. Se vaksinasjonsbestemmelser her: 

http://www.nhest.no/NHS/Dokumenter/Vaksinasjonsbestemmelser.pdf  

Hestens pass må medbringes, og skal fremvises i vårt sekretariat ved ankomst.  

 

 

Prestasjoner 

Dersom det er prestasjoner eller andre meritter dere ønsker at ev. skal hensyn tas må dette 

sendes inn på forhånd. Ridehester sender til NV, ponnier skal sende til NPA og de øvrige skal 

sende til Norsk Hestesenter. Merk med hvilken hingst og kåring prestasjonene gjelder. 

 

Matservering gjennom helgen 

Det vil være salg av mat og drikke i vår kantine. Åpningstider: 

Fredag: kl 09-17 

Lørdag: kl. 09-17 

Søndag: kl. 09-16.  

Varm mat serveres i perioden kl. 11-14 hver dag.  

 

Utstillingsmiddag 

Lørdag kveld skal vi gjenta fjorårets hyggelige utstillingsmiddag, med kantine-Heges 

nydelige koldtbord. Her er det påmelding og betaling på forhånd - frist for påmelding er 

torsdag 22.mars. Utstillingsmiddagen koster 285,-. Meld deg på til utstillingsmiddagen ved å 

sende epost til nhest@nhest.no. Da vil du få tilsendt betalingsopplysninger.   

 

Se for øvrig: www.nhest.no hvor dere finner bl.a. Utstillingsreglement, 

Bruksprøvereglement og avlsplaner for de forskjellige rasene.  

 

Velkommen til ei innholdsrik helg med mange flotte hingster på Starum! 

 

 

 

Med hilsen 

 

Camilla Ulsrud (sign.)     

Avlsavdelingen                                                                                                                             

Norsk Hestesenter     
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