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BLI MED PÅ LANGHELG TIL MESNA!
!
!

TORSDAG 24. TIL SØNDAG 27. SEPTEMBER
MESNA ISLANDSHESTSENTER (www.mesna.no)

!
!

!Norsk Islandshestforening (NIHF) ved utvalget for barn, unge og bredde (BUB) ønsker å fremme
turridningen. I samarbeid med Mesna Islandshest Senter og Hrimnir Islandshestforening
inviterer vi til weekendarrangement med fokus på TUR! For å ivareta sikkerheten for alle er
dette arrangementet et tilbud for erfarne ryttere, og barn/ungdom kun i følge med voksne.
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Turforslaget:

Området rundt Mesna har gode ridestier, og vi rir i skog- og fjellterreng. Vi bruker dagen og
tilpasser turene:

!

▪Torsdag 24. sept.: ankomst og innkvartering.
▪Fredag 25. sept.: heldags fjelltur på stier og gamle seterveier. Rast ved
Guldrandtjern. Snørvillen er dagens høyeste punkt, nesten 1000 m.o.h..
Retur over Sollifjell og Mostefjell.
▪Lørdag 26. sept.: heldagstur Mesnavannet rundt - lange, gode
tøltetapper på slake, fine skogsbilveger.
▪Søndag 27. sept.: halvdagstur til Urosanden, og deretter lunsj på
Mesnabakken

!

En av kveldene planlegger vi også et meget spennende foredrag av Cathrine
Fodstad, som da akkurat har kommet hjem med ferske inntrykk fra distanseritt i
Mongolia (Mongol Derby Rider, verdens lengste og tøffeste hesteløp).

Priseksempler:

Mesna har mulighet for oppstalling av inntil ca 30 hester, evt også utegang / beite. Alternativt
kan man leie hest på stedet. Overnattingsmuligheter inkluderer rom på Mesnabakken, evt kan
man ha med campingvogn / bobil.
▪ Oppstalling av egen hest i tre døgn, inkl. ensilage, flis og møkking: 750,▪ Leie av hest m utstyr i tre døgn: 2500,▪ Rom på Mesnabakken (http://www.mesna.no/no/overnatting), pr person i tre netter,
sengetøy inkludert: 1800,▪ Parkering av campingvogn / bobil inkl strøm, tre døgn: 740,- pr boenhet
▪ Måltidspakke pr person (3 middager, 3 frokoster og 3 lunsjer (derav to matpakker),
glutenfritt og vegetarkost kan ordnes ved forhåndsbestilling): 1290,-
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Påmelding:

Mer informasjon og påmelding gjøres direkte via Mesna Islandshest Senter, tlf + 47 978 70 309,
eller info@mesna.no. Påmeldingsfrist: 3. august. Arrangementet forutsetter minimum 15
deltakere, og maks antall er ca 40.

