
PROGRAM FERD RIDESKOLECUP 2020 - 14-16.FEBRUAR  
NORGES VAREMESSE LILLESTRØM 
NORWEGIAN HORSE FESTIVAL 

Fredag kl. 15.30!  
Fremmøte ved hovedinngangen. Rask velkommen, opprop og utdeling av akkreditering til 
ryttere og 1 foresatt pr rytter, samt Ferd Swix-boblejakker som er obligatorisk antrekk hele 
helgen! Møt frem i rideklær (ikke stevneklær) Husk vest og hjelp og ridesko/støvler. 


Vi går til stallen og saler opp hester. Kun ryttere. Prøveridning fra kl.17.00-19.00, foreldre 
kan se på. Koordineres av instruktørene.


Etter prøveridningen skal hestene ha kveldsstell, kun for ryttere.

Når vi er ferdige i stallen møtes alle i inngangsområdet i Varemessen for evt spørsmål og 
informasjon. 


Lørdag morgen - tidspunkt blir gitt fredag.

Stevnedag. Kle deg stevneklar, vi saler opp, varmer opp hestene og programmet som 
skal rides er RLC1, 4 ryttere av gangen - programmet vil bli lest opp mens dere rir.

Det er 2 ryttere pr.hest.


Etter dressuren skal hestene stalles opp før vi møtes til samling med OL-rytter Siril 
Heljesen kl.13.00-14.30. Foreldre er veldig velkommen hit!

Resten av lørdagen gjør man som man vil, men hestene skal ha kveldsstell i 19-tiden.


Søndag møtes vi i stallen, stevnekledd og husk vest! 

Alle tidspunkt og koordinering vedrørende hestene og ridningen gis av instruktør Kristine 
Skogsberg Larsen og Christine Eek. Det er disse som er hestesjefene.

Alt du lurer på ellers, kan du spørre Kristin Høst Grønvold om, tlf. 909 18 276.

Alt du har lyst til å si av hyggelige ting kan du si til Kristin Andresen fra Ferd som gjør 
dette mulig.


Alle må forberede seg på å møte pressen, hestepressen er veldig interessert i 
rideskolecupen og imponert over at det er mulig å ri en helt fremmed hest i konkurranse!

Det er det dere som gjør, alt det andre skal vi fikse.


Hest360 har gitt oss «sendetid» - vi vi dele dere inn i 3 grupper som får publisere noe fra 
fredag - lørdag - søndag. Derfor er det lov å filme litt fra prøveridningen og fra stallen så vi 
har litt historier å fortelle allerede fra fredag kveld. Dette snakke vi om etter 
prøveridningen fredag og får nødvendig tillatelse fra foreldre til billed-deling.


Om hestene: vi får 14 hester fra rideskolen i Drammen og Gyldemyra v/Moss. Når du rir 
sprangfinalen, er du ikke alene på banen, det er 4 hester i hvert hjørne og en i banen. Da 
føler hestene seg trygge. 


Startlister: Når alle er ferdige med prøveridningen, lages det startlister for lørdag og 
søndag som publiseres på equipe. 

Premiering: Dressuren og spranget premieres hver for seg, men de 3 beste sammenlagte 
resultatene fra sprang og dressur gir plasseringen i Ferd Rideskolecup 2020.

Vel møtt! 




