Velkommen til Norgesmesterskap 2017
i vakre Tresfjord
Vi er stolte av å kunne arrangere NM 2017 i samarbeid med NIHF og håper deltagere og
publikum vil få flotte dager her i Tresfjord.
Bygda ligger vakkert til i Vestnes kommune, med ca 45min reisetid til både Molde og Ålesund.
Det ligger mye ansvar og arbeid i det å forberede og gjennomføre et stort arrangement som
NM. Men etter som Vestnes islandshestforening har lykkes med god rekruttering de siste
årene, har vi vært heldig å ha en solid gjeng som har sagt seg villig til å bidra med
gjennomføringen. Det meste skal være på plass for å sikre et godt og profesjonelt
arrangement til beste for alle.

Stevnet har følgende ansvarspersoner for de ulike områder:
Ansvar

Navn

tlf

Stevneleder
Sekretariat
Speakere
Innsjekk
Stallsjef
Renhold
Kiosk
Camping/parkering
Rytterfest
Barnestevnet
Presse
Dommerbevertning
Bane

Elisabeth Sylte
Ingvild Lindheim Brastad
Ingrid Marie Larsen
Kjersti Vik
Hege Skodjevåg
Robert Iversen
Bodil Winther
Roy Frøystadvåg
Arild Haddal
Tove Sønderland
Maria Dahl Wattø
Kari Sylte
Robert Søviknes

41518322
95802645
40489858
40227202
99366593
99589899
41453517
91661870
48226155
99587760
46841474
95145815
975 30 850

Viktig informasjon til tilreisende fra Østlandet: Vi gjør alle oppmerksomme på at dere må
sjekke tidene for kolonnekjøring gjennom Innfjordstunellen E136 mellom klokka 18.00 til
06.00. Grunnet vedlikeholdsarbeid i tunellen er den stengt mellom 18.00 og 06.00, og åpnes
for kolonnekjøring kun til gitte tidspunkt:
Fra Åndalsnes (mot Tresfjord): klokka 1915, 2015, 2145, 2315 og 0400.
Til Åndalsnes (fra Tresfjord): klokka 1900, 2000, 2130, 2300 og 0415.
Bompengeordning: Vi vil også gjøre alle oppmerksom på bompengeordningen vedrørende
Tresfjordbrua. Når dere kommer til Vikebukt tar dere av til Tresfjord i krysset rett før brua.
Det er skiltet til Tresfjord, og dersom dere ikke tar av, går veien direkte over brua, og dere må
betale bompenger over. Da må dere i tillegg gjennom bommen i Skorgen inn til Tresfjord.
Det er også en bomstasjon inn til Tresfjord, men dersom dere har brikke koster det ingenting
å kjøre gjennom denne. Dersom dere passerer bommen på andre siden på vei til Vestnes
innen en time, blir dere belastet med bomavgift også med brikke.

Med brikke kan man kjøre inn og ut av Tresfjord gjennom samme bom uten kostnad.
Dommermøte onsdag klokka 20.00.
Ryttermøte onsdag klokka 21.00 i kafeteriaen på hestesenteret.
Åpningsseremoni: Torsdag 15.10
Endringer i programmet legges fortløpende ut på facebook, og i tillegg opplyst på speaker.
Resultater: link til resultater blir lagt ut på facebook-siden og på hjemmesiden til VIHF.
Resultatene henges også opp på tavlen ved kiosken.
Livesending av A-finaler på søndag: VIHF har vært så heldig å få avtale med Sunnmørsposten
som er største regionsavisen på nordvestlandet, om å overføre finalene på søndag direkte via
nett-tv. Sunnmørsposten finner dere på www.smp.no .
Stevnefrokost: Åpent for alle hver morgen klokka 07.00-08.00 i kafeteriaen. Koster kr 60,pr.pers.
Rytterfest: Lørdag klokka 20.30 i hallen ved Tresfjord Oppvekstsenter.
Meny: Tapaz fra Marit`z.
Salg av mineralvann, øl og vin.
Pris: 250,- pr. pers.
Musikk: Andrè Gussiås band, som både leverer god stemning og god musikk!
Premiering: Passdisipliner, kombinasjonspremier og fellespremiene til barn.
Påmeldingsfrist: fredag 7.juli klokka 14.00.
Innsjekk: Fram til onsdag etter avtale, ring Kjersti Vik.
Onsdag ved inngangen til hestesenteret.
Camping: Du blir ved innsjekk henvist plass på camping.
Tømmestasjon for bobil på industriområdet ved siden av senteret.
Toalett/dusj: Totalt 6 toaletter og 4 dusjer på stevneplassen. Vi ser helst at ingen vasker
bøtter og hesteutstyr i dusjene/vaskene. Dette gjøres i stallen, slik at vi unngår tette og skitne
vasker.
Kiosk: Kiosken blir åpen under hele stevnet. Grillmat selges daglig fra kl.12.00.
Alkoholservering øl/vin: Det blir salg av øl/vin i serveringsteltet på hestesenteret torsdag og
fredag. Åpnes etter endt stevnedag og frem til 01.00. Aldersgrense 18 år.
Parkering: Hestehengere parkeres på henvist plass på industriområdet ved siden av
hestesenteret. Rytterparkering på henvist parkeringsplass på stevneområdet. Gjesteparkering
på industriområdet ved siden av hestesenteret.

Oppstalling: Vi har 50 bokser i stallbygget, der noen er inne og noen er ute.
Vi har leid inn 80 bokser fordelt på 3 teltstaller som står på grus ved siden av stallbygningen.
Vann: Det er drikkekar i boksene i stallen, men alle bør ta med bøtte for sikkerhets skyld. Alle
hestene som står i teltstallene må ha vannbøtte.
Fôr: Ensilasje og høy.
Spon: Container ved siden av stallen.
Trillebårer og møkkagreiper: settes på plass etter hvert bruk.
Hestemøkk: skal i en traktorhenger som tømmes daglig.
Morgenfôring: Det blir morgenfôring hver dag klokka 06.00 til den som legger frem fôr.

Barnestevne: Oppstalling ved Stall Wenaas, i tillegg til å disponere tildelt utekvè.
I V5 viser de galopp en og en grunnet sikkerhet. Får to forsøk, og må vise en hel langside i
hvert forsøk. Det blir både A-finale og B-finale, og alle barna får ri finale.
Banen blir stengt for vedlikehold 2 timer før stevnestart alle dager.
Luftegjerder: Vi har et område som dere kan sette opp mindre luftegjerde til hestene deres
på. Vi har også tilgjengelig oppsatte utekvè (strøm), men disse må være disponible til alle. Alle
som har hesten sin ute i gjerde må møkke etter seg.
Veterinær: 71180822
Legevakt Vestnes/Ørskog: 116117
Dommere
Hörður Hákonarson – Island
Pétur Vopni Sigurðsson - Island
Pia Andréasson - Sverige
Vicky Eggertsson - Tyskland
Hanne Hestvik
Hilde Karin Skogly
Leif Arne Ellingseter
Stigur Sælland
Birgitte Helena Lütken

VIHF tar forbehold om endringer i programmet/startlistene etter at programheftet gikk i
trykk.

