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Utfordrer hele Norge til stor
ryggekonkurranse

Ford Motor Norge og gründerselskapet Hest360 utfordrer nå hele Norge for å
finne ut hvem som er best til å rygge med hestehenger eller høy skaphenger.
Film deg selv mens du kjører gjennom løypa, ta tiden, og delta i
ryggekonkurransen om flotte premier.

Den 25. august skal de fem beste møte partner i Hest360, prinsesse Märtha
Louise og Ford Motor Norges administrerende direktør, Per Gunnar Berg, i en



stor finale som finner sted under Norsk Derby på Øvrevoll Galoppbane.
Konkurransen har blitt forlenget for at alle skal ha muligheten til å prøve seg
under like villkår, uten snø og is.

Her er reglene for ryggekonkurransen Hest360Ford Challenge:

1. Ryggekonkurransen kan arrangeres av en Ford-forhandler,
rideklubb, travbane, privat gruppe, anleggsbransjen, skog-
/landbruksnæringa eller andre som har potensielle deltagere
som vil synes det er moro å være med i konkurransen om å kåre
den sjåføren som er best og raskest til å rygge med henger.

2. For at alle skal ha samme utgangspunktet, skal alle bilene som
trekker en hestehenger (skaphenger vil også kunne aksepteres)
være av typen Ford Ranger. Har du ikke Ranger så kan du
kontakte din nærmeste Ford-forhandler for å låne en til
deltagelse i konkurransen.

3. Løypa må kjøres gjennom uten å berøre kjeglene som er satt opp.
Dersom en eller flere av dem berøres, må du tilbake til start og
prøve på nytt til du klarer å rygge gjennom hele løypa uten at du
berører kjeglene med henger eller Ranger.

4. Det er lov å prøve og feile så mange ganger du vil!
5. Løypa skal være lik for alle arrangører. Se plantegning lenger

ned på siden.
6. Det er viktig at du sender inn en video som viser kjøringen av

hele løypa – fra start til mål.
7. Dersom du ønsker å forbedre din tid ved å delta på flere

arrangementer er det selvsagt lov.
8. Du må ha førerkort klasse BE for å kunne delta.
9. Innsendelsen av din ryggevideo må skje innen 11 august til:

• Facebook: Tagg videoen med
#hest360fordchallenge (NB! Innlegget må
publiseres offentlig).

• Instagram: Tagg videoen med
#hest360fordchallenge (NB! Man må ha åpen
Instagramprofil for å kunne dele).

En jury plukker ut 5 finalister. Disse 5 inviteres til finalen hvor de skal rygge
mot Hest 360 v/Prinsesse Märtha Louise og adm. dir. i Ford Motor Norge Per
Gunnar Berg den 25. august på Øvrevoll Galoppbane.

https://www.ford.no/fremtidige-modeller/nye-ranger?vehicleNavCategory=fv


Les: Slik rygger du lovlig og bra med tilhenger

Vinneren får gratis lån av Ford Ranger pickup et halvt år

Hovedpremien: 6 måneders gratis lån av Ford Ranger + div. hesteutstyr fra
Kingsland til en verdi av kr. 10.000.

Trøstepremier utdeles underveis til de som legger ut de morsomste
ryggevideoene.

https://merford.no/slik-kjorer-du-lovlig-og-bra-med-tilhenger/


Se video på YouTube her

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving

https://www.youtube.com/watch?v=fSctfLM2PgM


forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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