
 

VRRT  Telemark og Vestfold Rytterregion 15.11.21 

__________________________________________________________________________________________ 

Telemark og Vestfold Rytterregion Leder Torbjørg Antonsen Tlf: 33 05 50 57 

Org. nr. 992 445 211  Ramberg Terrasse 3  Mobil: 412 01 281 

E-post: tvrr@rytter.no  3086 Holmestrand  

 E-post: torbjorg.antonsen@sf-nett.no   

 

 

Invitasjon til Steward kurs 
19. - 21. november 2021.  

Ny dato 10.-12. desember 2021 
 

”Jeg kunne kanskje tenke meg å bli Steward.” Har du vært inne på denne tanken, 

og er over 18 år, og har relevant hestekunnskap? Da er det akkurat du som bør 

melde deg på kurs.  

For å bli en god Steward, kreves det en kort utdanning, men mye praksis. 

Nå har du muligheten til å bli med på et spennende kurs i forbindelse med et 

sprangstevne i Grenland Ryttersportsklubb i Porsgrunn.  

Du vil få god innføring i hva en Stewards oppgave er på et stevne, og samtidig få 

være med å prøve ut disse oppgavene. Dette gjelder for alle grenene. 

 

Alle må lese igjennom KR-I før dere kommer til kurset.  

KR-I og KR-II må medbringes til kurset. 

 

Kursplan:   Fredag kl. 16.00 – ca. 21.00: Teori. Hotell Vic, Porsgrunn.   

Lørdag og søndag: Praktisk jobbing. Fremmøte kl 08.00 begge 

dager på stevneplassen til Grenland Ryttersportsklubb. 

Kursleder:   Mai-Helen O. Kjærnes (Maia) 

Kursansvarlig: Telemark og Vestfold Rytterregion. 

 

Kursavgift (egenandel): Kr 1200,- 
Den enkelte deltager kan søke sin klubb om å få dekket kursavgiften på kr 1200,-.  

TVRR dekker det resterende som kurset koster. Utgifter til overnatting og mat utover de 

oppsatte måltider under kurset, dekkes av den enkelte deltager. Overnatting kan bestilles på 

Hotel Vic i Porsgrunn. 

 

Bindende påmelding senest 07. desember 2021, ved innbetaling av kr 1200,- til Telemark og 

Vestfold Rytterregions konto nr 1503 04 76511. Merk betalingen: Stewardkurs. Betalingen må 

være registrert på TVRR’s konto før kurset starter. Eventuelt må kvittering fremvises.  

Deltagernavn, med adr., fødselsdato og tlf. nr., sendes Telemark og Vestfold Rytterregion 

v/undertegnede, til adr./mail gjengitt nedenfor. 

 

Med vennlig hilsen 

for Telemark og Vestfold Rytterregion 

Torbjørg Antonsen 

Leder. 
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