
  
 
 
 
 
 
 
Invitasjon til Stjernerittet 2010   
Høstdalsdagene og Stjernerittet, Alvdal 8.-10. juli 2010 
 
Fjellregionen representerer en unik kultur, natur og historie som gir et vesentlig bidrag til økt 
livskvalitet og næringsgrunnlag. 
 
Hest og opplevelser med hest i sammenheng med seterkultur og jakt og fiske er noe vi vil 
utvikle sammen på tvers av kommunegrensen, roller og organisasjoner. 
 
I år har Budeiene i Høstdalen bedt om å få bli vertskap for Stjernerittet. 
Hestivalkomiteen synes ideen var spennende og tok imot denne invitasjonen. En hestival 
behøver ikke være lik hvert år – viktig å prøve litt forskjellig med tanke på den allsidigheten 
hest er. 
 
Setring før og nå. 
I år vil temaet være setring før og nå. 
 
Høstdalsdagene vil med dette lage rammen rundt Stjernerittet og Hestivalen 2010. 
Budeiene i Høstdalen er en god representant for seterlandet og fremmer både seterdrift og 
kultur på mange områder. De vil stå for ysting, kinning og baking. Det blir salg av 
egenproduserte varer og tjenester. På hver seter vil det være utstillinger av kunst, bunader, 
foto, bjøller, redskap, hesteutstyr og håndverk og ikke minst et rikt utvalg av dyr som barn og 
voksne kan få hilse på. Det vil kåsert om seterlivet før og nå. Både lokking og lur blir å høre. 
 
Alle bønder fra regionen er velkommen til å vise frem og selge sine produkter. 
Jo bredere tilbud jo bedre. 
 
Stjernerittet. 
150 ryttere vil i år delta på årets Stjerneritt. Stjernerittet er et arrangement som samler 
ryttere fra mange deler av Norge og Sverige. Noen rir to dager, andre rir en uke. Det er en 
opplevelse rik på både natur, kultur og historie. Samspillet mellom hest og rytter må bare 
oppleves. Det legges et enormt arbeid ned i å danne hesteleder i hele regionen vår. Mange 
kommuner har sin leder som tar deg til Høstdalen denne sommeren. Alle som har tilgang på 
hest kan melde seg på Stjernerittet. 
 
Se hjemmesiden til Hesteriket www.hesteriket.no 
 
Om du ikke har anledning å være stjernerittdeltager i år, bør du ikke gå glipp av innridningen 
torsdag kveld kl.20.00. Her kommer det 150 ryttere fra alle retninger og samles i Høstdalen 
for å være sammen i dette vakre kulturlandskapet tre dager til ende. 



 Sæterflytting/filminnspilling. 
Det kan nevnes seterflyttingsfølge satt i 
scene med folk og buskap i klær og utstyr 
fra gamledager. Det starter med 
flatbrødsøll på Blostrupmoen slik det også 
var for 100 år siden og ender på 
Høstdalen midt på dagen lørdag, tidsnok 
til å rekke bryllupet. Alle som vil kle seg i 
tidsriktige klær kan slå følge. 
 
I år vil dette sannsynligvis bli filmet da vi 
ser det som en kulturskatt som vi må 
forevige. 
 
Utleie av setrer og sengplasser 
Bøndene i Høstdalen har stilt sine setrer til disposisjon for både hest og ryttere. Mange leier 
også ut sine hytter til overnatting for den som måtte ønske det. 
 
Fluebindekurs og fisking på Høstsjøen. 
Sporten og fiskeentusiaster vil arrangere kurs i fluefiske på fredag. Grilling av fisk og 
smaksprøver av behandlet fisk blir det også. 
 
Turer med og uten hest. 
Turforeningen og andre vil arrangere turer med og uten hest til de mange fjell og områder 
rundt i Høstdalen. Setring, geologi, botanikk og gruvedrift/taubane vil være sentrale tema. 
 
Fredag vil det bli ridetur m/guider til Kvitvola med helstekt gris på Svartåsen.  
Turen avsluttes i Høstsjøen med bading for hest og rytter. 
 
Fjøspøbb 
Fredagskvelden blir det fjøspøbb hvor en kan høre fin musikk og kjøpe kjøttkake på gaffel. 
 
Kjente fjes. 
Lørdag blir det hinderløype med kjente fjes. 
 
Bondebryllup på Langsetra – Bill.mrk. Brudepar søkes. 
Lørdagen blir det bondebryllup – vi søker brud og brudgom som ønsker å gifte seg i ekte 
”seterrammer”. De vil bli smidd i hymnens lenker av en ekte smed. 
Dølahestlaget, musikere og dansere vil stå for riktige kostymer og rammer rundt det hele. 
Langbord med tradisjonell bryllupskost åpent for alle midt på Langsetra. 
God mat, drikke og underholdning slik det seg hør og bør på en bryllups-fest. 
Lørdagskvelden blir det fest i regi av Toraderjutulan.  
 
DU er herved invitert. 
 
 
 
Alvdal 20.mars 2010 v/Tirill Langleite og Gunhild Sem 

Innkjøring Stjernerittet 2008. Foto: Egil Scott Jensen 



Påmelding Stjernerittet, Alvdal 8.-10. juli 2010 
 
Stjernerittet kan tilby opplevelsesrike dager i Høstdalen i år. Mange kommuner har opprettet 
en lokalguide/rytter som kan føre deg og andre ryttere via de mange rideleder som fører til 
Høstdalen der campen skal være. Kart med rideleder og overnatting underveis vil være lagt ut 
på www.hesteriket.no fra 1.mai. Det vil bli lagt til rette for at 150 stjernerittdeltakere i 
Høstdalen i år.  
 
Vi kan tilby en Stjernerittpakke til kr 1.700,- pr. voksen, barn under 16 år kr 450,-. Følgende 
er inkludert: 
 

• Camp med plass til din firbeinte venn med høy, vann og kve 8.-10. juli. 
• Tre frokoster – 9. – 11. juli. 
• Mat og musikk torsdag kveld - Velkomstseremoni 
• Fjøspøbb fredag kveld med mat og musikk 
• Inngang lørdag på dagen 
• Inngang lørdag kveld – Høstdalsfest 

 
• Vi har en del hytter og setrer til utleie mot et tillegg i prisen på kr 150.-pr. pers 

pr.døgn. 
• Ønsker du å delta på guida tur om Svartåsen og Kvitvola på fredag med servering av 

helstekt gris m.m. kommer det et tillegg på kr. 250,- 
 
Ta kontakt med Gunhild på gunhild@jakt-fiske-fritid.no om du er interessert i overnatting på 
de ulike setrene. 
 
Da gjenstår det bare for oss å ønske to og firebeint velkommen til trivelige dager i Høstdalen. 
 
Velkommen skal dere være! 
 
 
 
 

 
                                                  Husantunet ‐ Hestivalen 2008. Foto: Egil Scott Jensen 

 



 
Påmelding stjernerittet 2010 
 
Påmeldingsfrist: 10. juni 
 
 
Navn voksen: 
 
 

 

Navn barn under 16 år: 
 
 

 

Adresse:  
E-mail:  
Mobil :  
Hestens navn:  
Rase:  
Litt om hesten din:  

 
 

Hvor langt skal dere ri?  
 
 

Vi ønsker overnatting i hytte/seter  
 
Antall pers. 

 

Ønsker du guidet tur om Svartåsen og 
Kvitvola m/ servering 
 
Antall pers. 

 
 
 

 
 
Påmelding med skjema og innbetalt beløp må være oss i hende innen påmeldingsfristens utløp 
10.juni. til kontonr 1822.25.266627  
 
Husk gyldig vaksinasjonsattest og egenerklæring! 
 
Skjema sendes til/spørsmål stilles til:   
 
Gunhild Sem       Tirill Langleite 
Landbrukets hus     langleite@online.no 
2500 Tynset      Tlf. 47264716 
gunhild@jakt-fiske-fritid.no          
Tlf. 922288535     
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EGENERKLÆRING 
 

 
I.  Hestens navn :...........................................................Reg.nr.:.............................................… 
 
 Alder : ..................................................Kjønn : .............................Farge: ............................ 
 
 Øvrige kjennetegn : ............................................................................................................... 
 
 Eier:...................................................................................................................................…. 
  navn       adresse 
  

Stall:………………………………………………………………………………………… 
  navn       adresse 
 
II. Undertegnede ansvarlig person for ovennevnte hest, forsikrer på ære og samvittighet : 

1. at hesten kommer fra stall som ikke er pålagt restriksjoner i medhold av «Lov om tiltak mot 
 dyresykdommer» av 8. juni 1962, eller andre særbestemmelser. 

2. at hesten, eller andre dyr i besetningen, ikke viser symptomer som kan gi mistanke om slik 
sykdom eller annen smittsom hestesykdom. 

For eventuelle hester på stallen som viser sykdomssymptomer skal det foreligge veterinærattest 
som godtgjør at dette skyldes annen spesifisert sykdom enn smittsom hestesykdom. 

3. at hesten i løpet av de siste to uker ikke har vært i kontakt med dyr, som etter mitt kjennskap, har 
lidd av eller vært mistenkt for smittsom sykdom. 

 
 
 
 ........................................................................................................................................................................ 
 sted     dato     underskrift 
 
III. Egenerklæring skal leveres arrangør ved ankomst til stevneplass, før hesten lastes av. Ansvarlig 

person er ansvarlig for at erklæring er utfylt og framvises i henhold til bestemmelsene. Hesten 
tillates ikke lastet av transportmiddel før dokumentasjon er kontrollert og godkjent. 

 
 
 

 
Smittsomme sykdommer som blant andre går inn under « Lov om tiltak mot dyresykdommer» av 8. juni 1962 er 
følgende; 
- influensa og influensalignende sykdommer  

(herunder smittsom hestehoste og virusabort) 
- smittsomme hjerne- / ryggmargsinfeksjoner hos hest 
- smittsomme parringsinfeksjoner 
- smittsom munnsyke 
- smittsom anemi 
- ringorm 
- kverke 
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