
HESTENS DAG
PÅ FORUS TRAVBANE

Lørdag 13. mai kl.11.00

Travløp - Montèløp- Ponniløp 
  Voltige -Sprang - Raseparade 

Gratis inngang for alle!

Kom og opplev hestesport 
for store og små!

Det blir salg av mat, brus, kaffe og kaker.



PROGRAM:

KL. 11.00  1.LØP  KALDBLODSLØP

KL. 11.05     VOLTIGE-OPPVISNING

KL. 11.25  2.LØP  PONNILØP

KL. 11.30     SPRANGOPPVISNING

KL. 11.45  3.LØP  MONTÈLØP VARMBLOD     

KL. 12.00  4.LØP  PONNILØP    

KL. 12.20  5.LØP  MONTÈLØPS KALDBLODS

KL. 12.35  6.LØP  KOMPISLØP PONNI

KL. 12.45     RASEPARADE

Ponniridning og kjøring 
er gratis for alle besøkende, og dere finner 
ponniene og hestene ved

ponnistallen! 



TUSEN TAKK til alle som stiller opp på  
dugnad for å gjøre denne dagen til en suksess! 

1.LØP Travløp Kaldblods max 15.000 Start kl 11:00
Spor Distanse Hest Kusk Grunnlag

1 2040 Madlabest Jone Svendsen 0
2 Emblan Martin Soma 0
3 Alm Tekla Alf Salte 0
4 Tore Tang Maria Gravdal 0
5 Idu Rappjerk Lars Tjøtta 0
6 2080 Grude Maren Geir Aardal 10 000

Voltige Start kl. 11:05

2.LØP Ponniløp Start kl. 11:25
Spor Distanse Hest Kusk Kategori

1000 Haugans Fillip Maren Lindland A
1000 Victorias Velvet Ann Elin Bjørnsen A
1000 Emmeros Charly BLive Selvik Erga A
1080 Titiol Mads Mattningdal A
1160 Becks Zhabrekt Live Krag B
1220 Kempe Sanne S. Erga A



 

Sprangponnier på indre bane Start kl. 11:30

LØP 3. Montèløp Varmlods min. 50.000 Start kl. 11:45
Spor Distanse Hest Kusk Grunnlag

1 2040 Prince De Cenoman Matilde Mellomstrand 99 000
2 2060 Don Carlos STØKET 117 500
3 Ronja Siem Alice Eriksen 149 197

LØP 4. Ponniløp Start kl. 12:00
Spor Distanse Hest Kusk Kategori

1000 Friskus Julie Bø C
1080 Hult`s Kapito Kine E. Høyland B
1120 Backerdal's Schott Eskil Erga B
1200 Plexus Serina Bergsholm B
1360 Pros Masarati Martine Erga B

Det arrangeres følgende konkurranser/aktiviteter i   
hesteringen:

Hesteskokasting og tipping av antall hestesko.



RASEPARADE
Ordet kan i og for seg kan virke litt misvisende ettersom det ikke er en tradisjonell  
parade, men en mønstring for hånd. Paraden vil ble fremvist med minst hest først og 
deretter forsette vi videre til vi avslutter med den største

I løpet av paraden vil dere kunne se følgende raser:
Shetlandsponni, Norsk Fjordhest, Welsh ponni, Gotlandsruss, New Forest, Akhal-Teke, 
Fellponni, Lyngshest, Fullblods Araber, Kaldblods Traver, Knapstrupper, Latvisk  
Varmblods, Varmblods Pinto, Westfaler, Amerikansk Gaiter, Rocky Mountain,  
Mecklenburger, Islandshest, Fullblodshest og Gypsy Cob 

LØP 5. Montèløp Kaldblods min. 50.000 Start 12:20
Spor Distanse Hest Kusk Grunnlag

1 2040 Bidden Anette Selikken 535.00
2 Kommnes Judo Linn Tjøtta 947 225

LØP 6. Kompisløp ponni Start kl.12:35
Spor Distanse Hest Kusk Kategori

1000 Nekita Oda Gudmestad A
1160 Eminem Kristin Stokkedal A
1200 Victorias Velvet Fillip Bjørnson A
1300 Titiol Aurora Topland A
1500 Friskus Lineah Bø C

Raseparade Start kl. 12:45



Diverse informasjon! 
• Husk innsjekking og henting av nummerskilt i 

vekta i hesteringen. 
• Husk fremvisning av vaksine for ponnier som 

ikke er registrert i DNT.
• Kr. 100,- pr. startende hest, ponnier er gratis. 
• Premier deles ut i Travkroa.

Hva er voltige?
Voltige er turn til musikk på hesteryggen. I voltige konkurreres det i individuell eller team. En 
individuell ekvipasje består av en hest, en longør og en voltigør. For et team består en ekvipasje 
av en hest, en longør og fire eller seks voltigører.

Konkurransen
I voltige kan man konkurrere i to forskjellige typer konkurranser; i team eller individuelt. Begge 
typer består av en del obligatorisk og en del kür.
Hvert land har sitt eget reglement med ulike klasser som er tilpasset forholdene i eget land.
Voltigørens antrekk er en enkel, ettersittende turndrakt og voltigesko/turnsko. I lagkonkurranser 
bør hele laget ha like drakter. Longøren har ikke på seg turndrakt, men et antrekk som skal stå i 
stil med hesten. Hjelm og sikkerhetsvest er ikke påbudt i konkurranser.
 

SEMAFIX
KOMMER MED GRATIS SUKKERSPINN TIL   

BARNA, DETTE FÅS I HESTERINGEN



MATsalg utenfor travkro i      
         hesteringen. 

Hva er sprang?

En sprangkonkurranse er en utfordring der hest og rytter (ekvipasjen) i samarbeid settes på prøve 
under varierende forhold, på en bane med forskjellige typer hinder. Gjennom konkurransen skal 
hesten vise sin kapasitet, energi, forsiktighet, mot og lydighet. Rytterens hovedoppgave er å få 
frem det beste i hesten og i seg selv som rytter.
Det konkurreres i Norge i klasser med hinderhøyde fra 50 cm til 160 cm, som er Grand Prix nivå. 
I de fleste sprangkonkurranser er både ridefeil og tiden tellende for resultatet. Ridefeil kan være 
vegringer, nedslag av hinder, feilridninger eller overskridelse av tid. Vinneren av en konkurranse 
er den ekvipasjen som gjennomfører rittet med færrest mulig feilpoeng og/eller raskest mulig tid, 
avhengig av bedømmelsesmetoden. Det er egne klasser for hester og ponnier i Norge.

Egenskaper hos en god sprangrytter

Gode rideferdigheter i praksis er en nødvendighet for rytteren. En god rytter har en ydmyk 
kontroll over hesten, en følelse for rytme og tempo som er i samsvar med hestens bevegelser. En 
hest veier som regel fem ganger så mye som rytteren, som dermed aldri kan ri på ren styrke, men 
på teknikk og følsomhet. Rytteren må også” plassere” hesten på et avsprangspunkt/satspunkt som 
er riktig for sin hest i forhold til å få ut det beste i hesten i hvert sprang. Anridningen til hinderet 
og landingen etter hinderet er minst like viktig som spranget i seg selv, der rytteren skal la hesten 
gjøre jobben på en naturlig måte. Rytteren må ha evne til å minske tempoet uten at hesten mister 
sin aktivitet, energi, aksjon og selvbalanse, samt øke tempoet uten at hesten mister selvbalansen 
og den naturlige runde kurven. En god rytter tenker før han/hun handler. Her er det en hårfin 
balansegang mellom reaksjonsevne og å få den beste løsningen ut i praksis. En sprangrytter må 
være modig, kald og rolig, men ytterst oppmerksom og fokusert. Rytteren spiller på lag med 
hesten og går på kompromiss med den om nødvendig. Når man kommer opp på et høyt nivå 
gjelder dog én filosofi med noen få unntak: Sprangrytteren er ikke bedre enn hesten han/hun sitter 
på.

Egenskaper hos en god spranghest

En topp spranghest må være modig, ha god psyke, ha stor forsiktighet (ikke rive ut ifra normale 
omstendigheter), ha stor kapasitet (evne til å hoppe høyt og langt) og en god selvbalanse. Det 
hjelper ikke om en hest kan hoppe store hindre, hvis hodet ikke er på rett plass, eller at den ikke er 
interessert i å samarbeide. Hesten må like det den gjør, men den kan også lære seg til å like jobben 
hvis den blir riktig og rettferdig skolert/behandlet. En avspent men samtidig ”våken” hest som 
stoler på rytteren sin vil som regel yte sitt beste. Først da kommer alle hestens kvaliteter best frem. 
For å få dette til må hestene være topp trent og i meget god kondisjon.



HESTENS DAG ARRANGERES AV:
ROGALAND TRAVSELSKAP

JÆREN TRAVKLUBB

SANDNES OG OMEGN TRAVKLUBB

STAVANGER TRAVKLUBB

KLEPP OG OMEGN TRAVKLUBB

ROGALAND TRAVFORBUND

DNTs Reglement
Vi følger DNTs Reglement, så husk derfor at påbudt utstyr må benyttes, og at 

forbudt utstyr ikke kan benyttes.

Det er påbudt med godkjent hjelm og sikkerhetsvest! 

Dette gjelder både de som skal kjøre og de som skal ri.

Det er forbudt med bruk av pisk og sporer.


