
 
  

Norges Rytterforbund 
inviterer til 

NRYFs Regionale samling 2022  
 

        En kompetansehelg for utøvere 
    
 
 

   

Dato/tid: Lørdag 26. februar, kl. 09.00 – 19.00  
Søndag 27. februar, kl. 07.30 – 15.00 

Sted: Verdal og Omegn Rideklubb, Landstadvegen 114, 7650 Verdal 

Deltagere/pris: 
 

Pris for deltagere: 800 kr pr person. Dette dekker mat, samling hele helgen. 
Faktura vil bli sendt ut i etterkant. Husk å fylle inn adresse i påmeldingen. 

Praktiske 
opplysninger: 

Deltagerne må selv ordne reise og opphold.  
Det er fri tilgang på kaffe, te, vann og frukt gjennom helgen. 
Det vil bli servert enkel lunsj lørdag og middag lørdag. Søndag er det kun lunsj. 
Vi ber alle deltagere ta med seg notatblokk og penn. 
 

 
Overnatting/ 
Oppstalling: 

• Sjekk hotell i Verdal eller ta kontakt med Verdal og Omegn Rideklubb 

• Ta kontakt med Verdal og Omegn Rideklubb  
 

 

Påmelding: Innen 9.februar til heidi@rytter.no og cathrinebtholo@hotmail.com  

Spørsmål: Kontaktperson: Cathrine Tholo – e.mail:cathrinebtholo@hotmail.com 
med kopi til Heidi Nässelqvist -e-mail: heidi@rytter.no 
 

mailto:heidi@rytter.no
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Foredragsholdere og innhold 
 

 

 

 
 

LØRDAG 26. FEBRUAR 
 

09.00-
10.00 Felles oppmøte alle sammen i teorirom 

Treningsskala – del 1: takt, løsgjorthet 
og kontakt med fokus på sits og 
hjelpere i forskjellige sprang 
situasjoner. 

10.30-
13.30 

Gruppe 1, 2 og 3 ride praktisk i ridehallen i 
henhold til gjennomført teori. 

• Gruppe 4 og 5 teori:  

Målsetting og treningsplanegging 

effektiviserer treninger og øker 

motivasjonen. Års-, periode- (ift 

stevner), uke- og øktplaner 

• Lang- og kortsiktede mål og delmål 

13.30-
14.30 Felles lunsj alle sammen 

 

14.30-
16.30 

Gruppe 4 og 5 ride praktisk i ridehallen i 
henhold til gjennomført teori.  

• Gruppe 1, 2 og 3 teori:  

Målsetting og treningsplanegging 

effektiviserer treninger og øker 

motivasjonen. Års-, periode- (ift 

stevner), uke- og øktplaner 

• Lang- og kortsiktede mål og delmål 

 

Ca 17.30 
Oppsummering av dagen og felles middag 
ca kl. 18.00 

 

Ca.19.00 Slutt for dagen, vel hjem og ses i morgen 
 

  
 

SØNDAG 27. FEBRUAR  
 

Andrew Settli – 33 år  
Bachelor i Equine Science fra SLU.  
Utdannet ridelærer, mental coach og CrossFit trener. Tidligere konkurrert og har plasseringer 
opp til 150 klasser sprang og 2* feltritt. Jobbet innom hestnæringen i USA og Sverige. Har de 8 
siste årene jobbet som lærer og trener på hestgymnas på Flyinge Kungsgård i Sverige. 

Cathrine Bjordal Tholo - 25 år 
Aktiv sprangrytter og utdannet trener 1. Sitter i sportsutvalget sprang. Har tidligere jobbet som 
rytter i Belgia og konkurrert opp til 2* GP internasjonalt, og har flere års mesterskapserfaring 
fra de yngre alderskategoriene. Jobber i dag som trener ved siden av å være førstekonsulent 
innen videre og etterutdanning ved Universitetet i Stavanger.   



07.30-
09.30 

Gruppe 4 og 5 – ridning -fokus 
travhoppning, gymnastikk hoppning og 
linjer. 

Gruppe 1, 2 og 3 – teori: 
Hestens anatomi, eksteriør og daglig 
rutiner for hest/rytter. 

 
09.30-
12.30 

Gruppe 1, 2 og 3 – ridning fokus 
travhoppning, gymnastikk hoppning og 
linjer. 

Gruppe 4 og 5 – teori: 
Hestens anatomi, eksteriør daglig 
rutiner for hest/rytter. 

Ca.12.30-
13.30 Lunsj - alle 

 

13.30 Mentaltrening - alle 

Lære og bli mentalt forberedt til 
stevner og treninger. Håndtere stress, 
med og motgang, 
Spenningsregulering, konsentrasjon 
e.l. 

14.30 Oppsummering 
 

15.00 Takk for samling og vel hjem! 
 

 

Små justeringer kan forekomme ☺ 


