
 

 

Invitasjon til samling og årsmøte. 

Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer alle medlemmer til en uhøytidelig samling med 

innlagt årsmøte i pinsen, 7.-10. juni 2019. 

Arrangementet finner også i år sted hos 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. Det er godt med plass til campingvogn/- bil på 

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

på hestesenteret må ordnes av den enkelte. Oppstalling i boks eller spiltau. Anlegget har fine 

turmuligheter, en enorm utendørsbane og ridehall.  

Lørdag ettermiddag kan de som ønsker få programtrening med Anne Marit Tangnes. Hun 

dømmer dressur t.o.m. klasse La. Programmet ris på 20x40 bane. Anne Marit er autorisert 

trener 1, og kan også tilby bakke- og bomarbeid til de som ønsker. Avtale gjøres med Anne 

Marit på tlf. 930 23 855. 

Olav Andres tilbyr timer i kjøring/tømmekjøring hele helgen. Tømmekjøring (noen kaller det 

dobbeltlongering) er fin trening for alle hester uavhengig av bruksområde til daglig. Den 

enkelte avtaler med Olav Andres direkte på tlf. 957 34 044.  

Det er også åpent for å finne på andre aktiviteter, f.eks. felles miljøtrening/hinderløype, 

sette opp en sprangbane, løshoppe etc.  

Søndag blir det felles tur før lunsj. 

Priser: 

Oppstalling i boks: 150,-/døgn inkl. flis. Ta med eget fòr. 

Kost og losji kr. 500,- /døgn. Barn halv pris. Ta med eget sengetøy. 

Kost for de som overnatter andre steder: 400,-/ døgn. Barn halv pris. 

Tilkobling for campingstrøm avtales med Olav Andres. 

Påmelding med info om antall overnattinger, evt. kun kost, samt oppstallingsdøgn til 

nof-post@online.no   
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Ca. tidsskjema for helgen: 

 

Fredag 7.juni 

Ankomst og innlosjering.  

Kjøretimer for de som ønsker. 

Kl.19.00 Middag og sosialt. 

 

Lørdag 8. juni 

Kl.8-9 Frokost 

Kjøretimer og evt. andre aktiviteter. 

Kl. 12.30-13.30 Lunsj 

Kjøretimer, programtrening og evt. andre aktiviteter 

Kl. 18-20 Årsmøte  

Kl. 20 - Middag og sosialt. 

 

Søndag 9. juni 

Kl. 9-10 Frokost 

Felles tur etter frokost. De som ikke har med hest kan sitte på i vogn. 

12.30-13.30 Lunsj 

Kjøretimer for de som ønsker. Evt. andre aktiviteter. 

Kl. 18- Middag og sosialt. 

Mandag 10. juni 

Kl. 8-9 Frokost 

Kjøretimer for de som ønsker.  

Avreise. 


