Fjellfestival med islandshest
Norsk Islandshestforening samler islandshestfolk til et storslagent hestetreff i
naturskjønne omgivelser hos Kvistli Islandshester i Folldal, der sosialt samvær og
aktiviteter med islandshest vil være i fokus. Dette er et arrangement for alle, både unge
og gamle, erfarne ryttere og nybegynnere. I løpet av helgen rir vi på tur, og på kveldstid
samles vi rundt bålet for sosialt samvær og hesteprat.

Program for helgen
Fredag
Felles kveldsmat kl 20.00 og samling rundt leirbålet.
Lørdag
Felles ridetur med oppstart ca kl 10.00. Man rir sin egen hest er leier hest på Kvistli. Her kan
man velge mellom en lengre ridetur i variert fjellterreng eller en kortere tur på myke stier,
guidet av lokale ryttere. Alle møtes til lunsj. Husk å ta med matpakke!
Lunsj i fjellet ca kl 14.00 med ulike aktiviteter under lunsjen, som for eksempel galoppløp,
skrittekonkurranse og brustølt.
Vi er tilbake på Kvistli ca kl 17.00.
Ca kl 18.00 vil det være underholdning for store og små på ridebanen, med blant annet lek
med ball og hest, talkshow og clinic.
Vi griller ca kl 20.00. Det er mulighet for å ta med grillmat selv og grille på ferdig oppsatt grill.
De som ønsker å kjøpe middag kan bestille dette på Sporti.
Etter middag koser vi oss rundt bålet mens vi hører på lokal livemusikk ut i de små timer.
Søndag
Søndag rir vi på topptur hvis været tillater det. Hjemme på Kvistli vil det være aktiviteter for
barn og voksne som ønsker å tilbringe mer til i campen.
Etter rideturen er det avreise med masse gode minner og kanskje noen nye venner?
Praktisk info
• Påmelding til arrangementet skjer på Sporti. Man kan bestille flere ulike alternativer.

Pris fra 500 per person. Halv pris for barn under 12 år på grunnpakken.
Innsjekk starter torsdag ettermiddag. Gyldig vaksinasjon må fremvises.
De som ikke har med egen hest kan leie.
Frokost på campen og nistepakke ordner hver enkelt selv.
Det vil være enkelt kiosksalg.
Alternative overnattingsplasser i nærheten er Kvistli Islandshester, Hjerkinn Fjellstue og
Sletten Fjellgård.
• Kontaktpersoner er Anne Margrethe Sæterhaug tlf 92037398 og Kirsti Hjerkind tlf
95283506.
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Dette blir et unikt arrangement for hele familien, hvor turryttere møter etablerte
konkurranseryttere i en uformell setting på Norges tak, med det til felles at vi alle
elsker islandshesten! Bli med på ridetur, bli kjent med nye folk og opplev høstfjellet på
sitt beste, velkommen til tidenes islandshestfest!

