Sett av helga 10.-11. Juni!
Da blir nemlig det fjerde Midt-Norske
Mesterskap for nordlandshest/lyngshest avholdt
her i Trøndelag.
De tre første årene har vi avholdt
arrangementet på Hiberg Hestesenter i NordTrøndelag, denne gangen beveger vi oss noe
lenger sør. Nærmere bestemt til det flotte
anlegget ”Stall B” på Vikaengene i Selbu.

Dugnad
Å avholde et MNM et godt stykke unna
hovednedslagsfeltet for medlemmene i et
relativt lite lag er et stort dugnadsløft. Derfor vil
MNM bli avholdt etter samme dugnadsmodell
som er vanlig ved de fleste kjørestevner. Det vil
si at alle deltakere vil bli tildelt
funksjonæroppgaver under stevnet. Det er lov å
komme med ønsker om hva slags oppgave man
vil bidra med, og nødvendig opplæring vil bli
gitt. Eksempel på oppgaver kan være skriver for
dommer, tidtaker, flagger eller banemannskap.
Å være funksjonær er ofte både gøy og
lærerikt!

Her driver Heidi Lien Bjerkan rideskole og
treningsstall. Det vil være relativt bra kapasitet
på oppstalling under MNM.

Selbussjøen Hotell og Gjestegård ligger

bare et steinkast unna Stall B, så her skal dere
være mulighet for ryttere og støtteapparat å få
seg en god natts søvn.

10-års jubileum
Nordlandshest/Lyngshest i Midt-Norge feirer 10årsjubileum i 2017, dette vil selvfølgelig ikke gå
upåaktet hen! Vi håper å kunne arrangere en
hyggelig jubileumsmiddag lørdag kveld, med
god mat og ditto god stemning.
I tillegg jobber vi med å få satt opp litt ekstra
jubileumspremiering og vi har ordnet det sånn
at alle deltakere skal få meg seg et fint
jubileumsminne hjem fra Selbu.

Gode dommere
Vi har allerede booket gode dommere og annet
teknisk personell for alle grener. Spesielt heldige
er vi med dressur– og kjøredommer.
Anne Grundvig stiller trofast opp.
Hun er Dressurdommer 4, hvilket betyr at hun
dømmer alle nivåer til og med Grand Prix og
dessuten Kjøredommer 5, hvilket vil si at hun er
internasjonalt autorisert. I tillegg er hun både
hyggelig å pedagogisk, det er alltid lærerikt og
givende å lese hennes dommerprotokoller.
Vi håper så mange som mulig lar seg friste til å
ta en tur til Selbu og lage en skikkelig hestefest
sammen med oss!
Mesterskapstittelen
Midt-Norsk Mester-tittelen er forbeholdt de som
er medlem av laget vårt, men vi har også noe
som vi kaller Mestvinnende N/L hest og her kan
hvem som helst høste heder og ære så fremt de
er tilsluttet et lokallag som hører inn under
landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Se statuttene for MNM og for Mestvinnende N/L
hest.

