
21. - 23. august 
Norsk Islandshestforening samler for 3. gang islandshestfolk til et hyggelig 
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.  VI GLEDER OSS!!!! 

Fredag 21.august


Ankomst i løpet av dagen, med innsjekk nede ved campingområdet. 

Sekreteriatet er åpent fra kl. 16.00 - 20.00 
Kommer du før eller etter dette må du ta kontakt med oss på gården. Tlf. 92037398 
Ingen må inn på campen før man er sjekket inn!!  
 

Du får utdelt nummer til kve, toalett og camping/teltplass, samt annen info. 

- Alle må skrive under en egenerklæring på at man er selv ansvarlig for seg og sin 

egen hest, samt vise fram hestepass med gyldig vaksinasjon og en egenerklæring for 

hesten. 

COVID-19- info 

-Ved innsjekket så vil alle deltagere også måtte svare på noen screening-spørsmål 
 (se vedlegg).  

Dersom man ikke kan svare “Nei” på alle spørsmålene i screeningskjemaet, vil man ikke 

få delta på Fjellfestival med islandshest 2020.  

Eneste unntaket gjelder spørsmålet om reise utenfor Norge, men der reisen har gått til 

et “grønt” land eller fremvisning av negativ Covid-19 test avlagt etter hjemkomst.  

Det vil være den personen som hjelper deg under innsjekk som fyller ut 

screeninskjemaet.  

Dokumentene vil bli oppbevart i 14 dager etter festivalslutt, og siden destruert. 



KL. 19.00 - 20.00 

Praktisk/teoretisk clinic med Hovslager Håkon Svartås  
Påmelding i sekreteriatet ved innsjekk.  Maks 20 deltagere. 
Oppmøte på ridebanen ved gården. 

«Nødskoing.» Hva kan du gjøre om du mister en sko på tur? 
Hvordan kan du best hjelpe hesten om du er uheldig å miste sko på tur?  

Hva slags utstyr trenger du? Kan du gjøre noe galt? 

Her er det også rom for andre spørsmål angående skoing og mulighet til etter  

avtale ta med sin egen hest for å prøve i praksis. 

Kl.  21.00 Vi ønsker velkommen  
Etterpå er det felles kveldsmat og samling rundt bålene. 

Det serveres nydelig Baccalao og evt. Grønnsaksgryte med salat, brød og smør. 

Kveldsmaten er sponset av Primar og Norsk Islandshestforening. 
Bacalaoen  og Grønnsaksgryte er produsert i Folldal av Primar AS.  

Primar er en familiebedrift med lange tradisjoner innenfor matlaging. De lager god mat fra bunnen med 

naturlige råvarer og egne oppskrifter, slik du gjerne gjør det på ditt eget kjøkken, bare i mye større gryter. 

Primar Grønnsaksgryte er en velsmakende, sunn og lettvint vegansk rett med god, hjemmelaget smak.  

Lørdag 22. August 

Kl. 08.00 Kiosken er åpen :-) 
COWBOYFROKOST!! Egg, bacon, m.m 
 i regi av Hlynur Islandshestforening. - Bestilles i kiosken kvelden i forveien. 
Det vil si at du trenger ikke ha med brødmat til frokost.  

Du kan kjøpe både frokost og lunsj i kiosken  :-) 

-Felles ridetur 
De som skal leie hest fra Kvistli: 
Oppmøte ved stallen kl. 09.30. Du får utdelt hest og utstyr. Vi har salveske å låne ut. 

Husk å ta med matpakke og drikke til lunsjen :-) 

10.45 De med egen hest møter opp ved oppmerket plass. Når alle er samlet rir vi ut. 

Hvordan tilrettelegges turene? 

Man kan velge mellom en lenger ridetur i variert fjellterreng eller en kortere og lettere 

tur på myke stier, der lokale ryttere er guider.  

Vi har også en egen gruppe for de som ønsker kun å skritte og tølte litt. 



Matpause ca kl. 14.00  
Alle grupper møtes til lunsj på «flystripa», en gammel militær flystripe. 

Husk å ta med matpakke og drikke til lunsjen! Dette kan kjøpes i kiosken. 

Alle som ikke rir på hest er velkommen til å møte oss på Flystripa.  

Vi kan forklare dere vegen. 

Vi er tilbake på Kvistli ca kl 17.00. 

Program for kvelden: 

Kiosken er åpen fra 16.00, og man kan få kjøpt vafler  og mye annet godt!! 

Kl.18.00  Er hesten min og jeg god nok til å delta på stevne?? 
Hvilke egenskaper blir vektlagt?  Hvordan dømmes de ulike gangartene? 

Ulike hester vil bli ridd, slik at man kan sammenligne. 

Publikum får mulighet til å stille spørsmål underveis og dømmingen  foregår for åpen 

mikrofon. 

Kl. 21.00  Grilling  

Hel grillet reinsdyr, potetsalat, salat, bønnesalat og div. annet tilbehør. 

Det er satt opp felles grill, der det er mulighet for å ta med grillmat selv. 

De som ønsker å kjøpe grilltallerken kan bestille dette via Sporti eller i sekretariatet ved 

ankomst. 

Under og etter middag koser vi oss rundt bålet mens vi hører på lokal livemusikk. 

Røsen spiller for oss. De vil spille egen musikk i tillegg til en del coverlåter. 

Røsen kler norsk folkemusikk i ny drakt. Tradisjonell musikk fusjonerer med andre sjangre, alt fra gammel 

amerikansk blues til indiske vibber og rock.  

Søndag 23. August 

KIOSKEN ER ÅPEN Kl. 08.00  COWBOYFROKOST!!!  Kaffe, brus, m.m. 

Kl. 10.15 oppmøte ved stallen for de som skal leie hest.  

Vi er hjemme fra tur ca. kl. 14.00. 

Det er klart for tur igjen. Det blir en kortere ridetur i området rundt Kvistli .  

Vi rir på tøltstier og kanskje oppom en fjelltopp. 

Kl 11.00 Oppmøte ved ovalbanen for alle som skal på tur. 

 




