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Jeg slutter ikke å la meg imponerer over 
dugnadsinnsatsen og frivilligheten i idretts-
Norge. Enten man stiller opp for klubben 
sin, eller er frivillig for 30. året under Oslo 
Horse Show. Ildsjeler som står på sent og 
tidlig for at de aktive utøverne skal få holde 
på med det de liker aller best, nemlig 
idretten sin. Den norske modellen hvor 
idrettslagene er organisert gjennom 
særforbund, som igjen er en del av 
Norges Idrettsforbund, er særegen. I 
hovedsak er norsk idrett finansiert 
gjennom to kanaler. Tippemidler og 
dugnadsinnsats, inkludert 
medlemskontigent. Næringslivet bidrar 
også med sitt gjennom sponsormidler. På 
mange nivåer er også sponsormidlene en 
dugnadsinnsats, ved at klubbene selger 
inn sin sport, sine aktiviteter og sine 
medlemmer overfor det lokale 
næringslivet.

Ordningen med at overskuddet fra 
Norsk Tipping går tilbake til idrett og kultur 
er også særnorsk. Når det gjelder 
hestesport bidrar også Norsk Rikstoto ved 
at deler av overskuddet går til driften av 
Norsk Hestesenter og til 
antidopingarbeidet. Rikstoto er også en 
vesentlig sponsor av Kingsland Oslo 
Horse Show.

Det er derfor viktig at alle vi som er 
engasjert i idrett slår ring rundt 
enerettmodellen for spill som Norsk 

Presidenten har ordet
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Jeg slutter ikke å la 
meg imponerer over 
dugnadsinnsatsen og 

frivilligheten i 
idretts-Norge

Tipping og Norsk Rikstoto representerer, 
slik at midler fortsatt kan tilbakeføres til 
idretten og ikke gjøre utenlandske 
investorer enda rikere, gjennom spill som 
er ulovlige i Norge. 

meningsfylt fritid. Det er kanskje det 
viktigste av alt, og selve drivkraften.

Vi har rideklubber i alle størrelser. Fra de 
store med flere hundre medlemmer som 
arrangerer kvalitetsstevner nesten hver 
eneste helg, til de små som arrangerer et 
par klubbstevner i året. Alle er viktige, men 
jeg lar meg imponere over klubbene som 
klarer å mobilisere frivillige til 
dugnadsinnsats flere ganger i året. Dette 
gjøres ved å verdsette dugnadsgjengen 
med positivt samhold, spennende 
arbeidsoppgaver og sosiale arrangement. 
Dette krever gode ledere i klubbene, ofte 
personer som også er ledere i det «sivile» 
liv. 

Disse gode og trygge klubblederne 
åpner for diskusjoner om både veivalg og 
prioriteringer.

Alle synspunkter og meninger er 
velkommen. Gode, saklige og faktabaserte 
diskusjoner og meningsutvekslinger driver 
oss videre. Vi skal ha stor høyde under 
taket i Norges Rytterforbund. Ingen eier 
sannheten når det gjelder veivalg og 
fremtid.

Sporten vår trenger alle de flinke 
frivillige, ansatte og tillitsvalgte. Vi trenger 
alle de dyktige utøverne. Men mest av alt 
trenger vi vaffelsteikerne. Disse som med 
få ord og mild stemme bidrar år etter år! 

Tusen takk!

Tilbake til dugnaden og frivilligheten. 
Tilbake til pølsekokerne, vaffelsteikerne 

og til parkeringsvaktene. Tilbake til alle 
disse som bidrar og bidrar og som 
hverken forventer eller får noe annet enn 
en takk. Vel, de får også fornøyde og 
aktive barn, et godt samhold med andre 
foreldre eller foresatte, og de får en 
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– Man skal aldri gi opp, 
sier Victoria Gulliksen. 
Sprangrytteren sørget 
for en historisk 
niendeplass i EM med 
Papi, men det kunne 
lett blitt slutten for 

hesten lenge før EM. Victoria hadde trua 
og ga ikke opp. Det lønte seg. Her forteller 
Victoria om livet som topprytter og veien 
videre. 

I oktober ble det endeling tid for 

Kingsland Oslo Horse Show igjen. Etter 
mye usikkerhet åpnet Norge akkurat i tide 
og KOHS kunne feire 30-årsjubileum. 
Rytterne kom, publikum kom og alle de 
frivillige ildsjelene kom for å hjelpe til. Det 
var godt å være tilbake på Telenor Arena 
og se glade fjes, flotte hester og dyktige 
ryttere. Vi har tatt en prat med både Marlon 
Madólo Zanotelli, som vant Rikstoto Grand 
Prix, og Carl Hedin som holdt clinic.

Er du forberedt i tilfelle brann i stallen? 
Her får du gode råd om rutiner og sikkerhet. 

Vi har også tatt turen til Starum, og der vi 
møtte Ruusulv, en mekanisk læremester.

Det er mye å glede seg over i denne 
utgaven. Maria Henriksson kjørte 260 mil til 
Ungarn for å delta i Unghest-VM i kjøring. 
Hun håpet på finaleplass, og vant en 
historisk bronsemedalje. Vi har bildene. Nye 
norgesmestere og medaljevinnere i nordisk 
mesterskap er også med.

Vi gratulerer dere alle!

Tro og håp

Redaktør
Trine Meiningen

14 

15 

Tusenvis av tilskuere har latt 
seg begeistre av sport, show 
og shopping en helg i 
oktober hvert år. I fjor satte 
pandemien stopp for 

arrangementet, men i år ble Norge åpnet akkurat i tide. Det ga rekordsalg av 
billetter.

Takket alle
– Det er herlig å ønske dere alle 
velkommen. We are back, sa Morten 

Aasen, da han åpnet Kingsland Oslo 
Horse Show. -Det hang litt i en tynn tråd, men for cirka 18 dager siden åpnet Norge. Det er sjelden jeg har vært så glad. 
Publikum kom, sponsorene kom, rytterne kom og de frivillige kom. 

Aasen benyttet anledningen til å takke støtteapparatet gjennom 30 år. Det er 
mange frivillige hjelpere som bidrar hvert år, og 15 av de frivillige har vært med i 30 år. En av de er banebygger Anders Hafskjold. «Hva er motivet?» spurte Morten Aasen.

– Kingsland Oslo Horse Show er en 
eneste stor fest, og en fest vil jeg aldri gå glipp av, svarte Hafskjold.

Gratulert av NRYF
Morten Aasen ble selv satt pris på, og ble takket av Norges Rytterforbund.

 – Oslo Horse Show er 30 år i år. 30 år med show, idrettsglede og mye moro. 30 viktige år for norsk ryttersport. Viktig for å kunne samle hesteinteresserte til 
femstjernes World cupstart i Oslo, som 

 Jan Tops vant den første World Cup-klassen i 1992.

Kingsland Oslo Horse Show
Tekst: Trine Meiningen 

Morten Aasen og Animo 
kom på tredjeplass i 
Grand Prix 1991.

Det tok av i 
Oslo Spektrum 
da Geir 
Gulliksen og 
Cattani vant 
Rikstoto Grand 
Prix i 2007. 
Foto: Roger 
Svalsrød/
hesteguiden.
com

Patrik Kittel vant sin 
første internasjonale 
Grand Prix i 2000, da 
han red Santana.

Esben Johannessen og Little Cracker kom på tredjeplass i Grand Prix i 1992. Foto: Ingjerd Strøm Skreien

Piet Rajmakers og 
Eric van der Vleuten 
prøver norske 
hestekrefter.

Edward Gal og Sisther de Jeu deltok i dressur-konkurransene i 2011. Foto: Roger Svalsrød/hesteguiden.com
Charlotte Dujardin med Valegro og Carl Hester holdt clinic i 2015. Foto: Roger Svalsrød/hesteguiden.com

Jean Francois Pigon har gjestet KOHS flere ganger.

Oslo Horse Show begynte sin historie i Oslo Spektrum. Foto: Roger Svalsrød/hesteguiden.com

I år feiret Kingsland Oslo Horse Show 30 år. Det har vært 30 år med sprang, dressur og showinnslag i verdensklasse. 

med KOHS
30 år

Morten Aasen og Kingsland Oslo Horse Show ble gratulert med 30 årsdagen av president i Norges Rytterforbund, Tore Sannum. Foto: Kristian Strøm
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-Vi ønsker alle våre kunder en fredfull 
jul og et godt nyttår!

Se mer på www.netthest.no
Chia De GraciaPhotizo OneK 

Sett sammen ditt anatomiske hodelag 
etter eget ønske, på Bridle2Fit

Foto: M
arion K

lette


