
Velkommen som tilskuer på NM! Det er 11 påmeldt i debutant, og 15 i åpen, så dette blir veldig bra! 

Nedenfor finner du tidsskjema og oversikt over startende.  

 

Vi starter med dommerdemo på fredag kl 14. Denne er primært for deltagere, men det er fullt mulig 

for andre å overvære dette, men vis hensyn slik at de som skal starte får med seg all nødvending 

informasjon. 

Kl 17.00 starter selve NM med første klasse for debutant. Lørdag starter første klasse kl 8, og vi er 

ferdige rundt kl 17.30. Kl 19.30 er det festmiddag på Quality Strand hotel Gjøvik for de som har 

bestilt det. Søndag startes med eagle-eye/speed forge kl 8.30, før finale i åpen divisjon går av 

stabelen kl 10.15. Premieutdeling er ca kl 14. 

 

For dere som er påmeldt festmiddag lørdag kveld: gi beskjed om evt allergier så snart som mulig! 

 

Det er skoing i alle klasser, unntatt eagle-eye, og hestene vil bli mønstret før og etter klassene for å 

sjekke for evt. halthet. Det vil være trekking og tilfeldig utdeling av hester. 

 

Vi minner om at NM er et alkoholfritt arrangement av hensyn til hestenes dyrevelferd og sikkerhet 

for alle involverte. Vi ber dere respektere dette, og vente med festen til etter at klassene er ferdige 

for dagen. 

 

Norsk hestesenter har fått ringorm på 4 hester (hopper med føll og unghingst). Vær obs på dette i 

omgang med hestene der oppe, og gjør rent klær og utstyr før dere drar ut blant andre hester når 

dere kommer hjem. 

 

Konkurransen foregår i nedre/lille ridehus, til høyre for veien når man kjører oppover. Ridehuset er 

isolert, men ikke oppvarmet, så husk godt med klær og gode sko. Lunsj serveres i det nye ridehuset 

som ligger ovenfor smia. 

 

Heimer holder åpent hus i sine lokaler hele helgen, ta gjerne turen innom! I tillegg til Heimer bidrar 

Nes Hovslageri, Skoies, Mustad og Cemtec på ulike måter til arrangementet, noe vi setter stor pris på. 

De er alle viktige leverandører og samarbeidspartnere for bransjen, og bidragene deres er verdifulle 

for oss i gjennomføringen av Norgesmesterskapet. 

 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller noe er uklart. Vi ses til helga!  

post@hovslagerforeningen.no, eller tlf til Kjartan: 90271512 eller Lena 98484847 (stevneledere) 

Tidsskjema: 

 

Fredag: 

14.00: Dommerdemo 

17.00: Klasse 1 debutant 

 

Lørdag: 

8.00: Klasse 3 åpen, heat 1 

9.40: Klasse 3 åpen, heat 2 

11.00-12.30: Lunsj 

11.45: Klasse 2 debutant 

14.00: Klasse 4 åpen, heat 1 
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15.50: Klasse 4 åpen, heat 2 

19.30: Festmiddag på Quality Strand hotel Gjøvik 

 

Søndag: 

8.30: Klasse 5 åpen, heat 1 

8.55: Klasse 5 åpen, heat 2 

9.20: Klasse 5 debutant 

10.15: Klasse6/FINALE åpen 

12.00-13.00: Lunsj 

13.00: Nedrigging og rydding 

Ca 14.00: Premieutdeling og avslutning 

 

Oversikt over deltagere og startnummer/amboltnummer: 

 

Debutant: 

Ambolt nr: Navn: 

1 Aleksander Hoksrud 

2 Amanda Andersson 

3 Daniel Jæger 

4 Inga Eriksdottir 

5 Josefine Randem 

6 Julia Aleksandra Hus 

7 June Dyrøy Sæverud 

8 Miriam Ting Bjørnstad 

9 Olav Kjerland 

10 Silje Thorvaldsen 

11 Stine Redal 

 

Åpen: 

Ambolt nr:  

Heat 1:  

1 Katinka Ødegaard 

2 Kjartan Aglen 

3 Knut Erik Halvorsen 

4 Lars Nilsen 

5 Lena Kristine Sollien 

6 Magnus Berland 

7 Ole Gløersen 

Heat 2:  

1 Siv Ørnvall 

2 Stig Haga 

3 Sverre Smevik 

4 Tom Leistad-Jonas 

5 Tommy Molina 

6 Torgeir Langset 

7 Ådne Sæterøy 

8 Erik Sæther 

 


