
 

 

Invitasjon til samling og årsmøte. 

Styret i NOF har gleden av å invitere alle medlemmer til en uhøytidelig samling med 

innlagt årsmøte i pinsen, 18.-21.mai 2018. 

Arrangementet finner sted hos formann Olav Andres Ådnegard på Gjeldokk hestesenter i Ål i 

Hallingdal. Alle foreningens medlemmer er velkomne, med eller uten hest. Muligheter for 

overnatting i sovesal på hestesenteret. Evt. er det godt med plass til campingvogn/- bil. 

Ønskes hotell ligger Thon Hotell Hallingdal 3 km unna. Annen overnatting enn på 

hestesenteret må ordnes av den enkelte. Mulighet for oppstalling i boks (ca. 10 bokser 

tilgjengelig) eller spiltau.  

Det blir aktiviteter både i kjøring, ridning og tur. Olav Andres tilbyr timer i kjøring. Tider 

avtales med ham direkte på tlf. 957 34 044. Lørdag vil dressurdommer Anne-Marit Tangnes 

dømme programridning til og med klasse LA. Dette tilbudet er gratis. Alle står fritt til å velge 

program for 20x40 m bane. Anne-Marit må få beskjed om hvilket man skal ri noen dager i 

forveien. Lørdag og søndag blir det mulighet for privattimer med Jeremy Spring. Han er en 

britisk instruktør med utdannelse på høyt nivå. Underviser dressur, sprang og feltritt. Timene 

foregår på engelsk. Dette avtales med Elin Hågensen på tlf. 957 34 004.  

Priser: 

Oppstalling i boks:  120,-/døgn inkl. flis. Ta med eget fòr. 

Overnatting i sovesal: 100,-/døgn. Barn halv pris. Ta med eget sengetøy. 

Frokost: 50,-/stk, Lunsj: 50,-/stk, Middag: 100,-/stk. Barn under 3 gratis, barn 3-12 halv pris. 

Kjøretime med Olav Andres: 350,-/økt (ca. 45 min).  

Ridetime med Jeremy Spring: 500,-/halvtime. Kontant betaling på stedet. 

 

Påmelding med info om antall folk/hester, antall/hvilke måltider, samt ønsker om 

individuelle aktiviteter til Karianne Hulbak Fredheim på mail kfre3@online.no.  

Alle utgifter betales på forhånd til NOF på konto nr. 2670 42 03704 (unntatt evt. timer med 

Jeremy Spring). Ta med kvittering. Det er også mulig å betale kontant på stedet hvis noe 

etterbestilles.  

mailto:kfre3@online.no


 

 

Program: 

Tidskjemaet er lagt opp slik at det er rom for reise fredag og mandag. De som er tidlig 

fremme/drar sent kan gjerne bestille kjøretime disse dagene. Individuelle aktiviteter vil være 

med og styre tidspunkt for tur etc.  Dette må vi ta underveis. 

 

Fredag 18.mai 

Ankomst og innlosjering.  

Kl.18.00 Middag og sosialt. 

 

Lørdag 19.mai 

Kl.8-9 Frokost 

 Kl. 10 Programridning og individuelle aktiviteter. 

Kl. 12-13 Lunsj 

Individuelle aktiviteter fortsetter etter lunsj. 

Kl. 16-18 Årsmøte  

Kl. 19- Middag og sosialt. 

 

Søndag 20.mai 

Kl. 9-10 Frokost 

Kl. 11-? Felles tur. De som ikke har med hest kan sitte på i vogn. 

Individuelle aktiviteter. 

Kl. 18- Middag og sosialt. 

 

Mandag 21.mai 

Kl. 8-9 Frokost 

Avreise. 


