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24.desember
Jul betyr for mange samhold og gode 
familie stunder. I Norges Rytterforbund er vi 
alle én stor familie, samlet om en felles 
interesse. Derfor er det viktig å ta vare på 
hverandre. Ikke bare i julen men hele året.
Hester, utøvere, arrangører, teknisk 
personell, klubber og forbund. Tenk på 
dette og vær med på å skape rytterglede, 
vei dine ord og handlinger, slik at vi alle får 
en fin stevnesesong.
Hjelp en venn, så hjelper du deg selv.

Harald Farbrot
Harald Farbrot, gift med Elizabeth Farbrot 
og pappa til Ellen Birgitte Farbrot, har lang 
og variert fartstid i ryttersporten. Først 
som kusk, deretter som kjørebanebygger, 
kjøredressurdommer, medlem og leder 
av sportsutvalget i kjøring. Etter som 
årene gikk var han også medlem av 
Teknisk komité reglement (TKR).  For 
dagens utøvere og stevnearrangører er 
Harald Farbrot muligens mest kjent som 
FEI Steward i para og dressur.



23.desember
Mitt råd må være å ha det gøy sammen med 
hesten din på hestens premisser! Skal hesten 
ha det gøy og trives i treningen, og sammen 
med deg, må de riktige forutsetningene og 
kommunikasjon være til stede! Variert trening 
på en måte som hesten forstår, mener jeg er 
grunnlaget for en løsgjort, lykkelig og holdbar 
hest. Jeg kan velge hester, hester kan ikke 
velge meg. Derfor er det viktig at jeg velger 
hester som passer til de oppgaver jeg vil gi 
dem, både fysisk og psykisk. Og mine 
forutsetninger for å gi det denne hesten 
trenger, er til stede!

Espen Mørch Andersen
Espen er 42 år, utdannet ridelærer trinn 2 
fra Norsk hestefagskole (Norsk 
Hestesenter). Han har drevet egen 
rideskole med 150 elever, vært 
rideskolesjef på hestesentre. Han har også 
vært på landslaget til Norsk 
Islandshestforening, konkurrert opp til Prix 
St. Georges i dressur og 1,20 m sprang. I 
dag er han for det meste kusk, og han er 
på NRYFs satsningsgruppe i kjøring. Han 
konkurrerer nå opp til vanskelige klasser i 
kjøring og MC i dressur med sin fjording 
Nybråtens Skumring. Foto: Kristin Sjølie



22.desember
Denne høsten og vinteren har jeg satt mange mål for meg som 
rytter. Derfor går mitt tips til rytteren. Dette er noe jeg prøver å 
minne meg selv på ofte, og kanskje spesielt i de tidene hvor ting er 
vanskelig. Det er lov å gjøre feil, for de feilene skal jeg lære av. Dette 
gjelder enten det er på trening eller på konkurranser. For å komme 
med et eget eksempel, så fikk jeg ofte en «stor» feil i programmet 
når jeg konkurrerte. Enten mistet jeg hesten fra en gangart til en 
annen, eller jeg gjorde en feilvurdering i programmet. Selv om det 
er kjipt når det skjer, så er det akkurat dette vi lærer av. For å bli 
bedre på det vi driver med, må vi tørre å vurdere og evaluere våre 
egne feil. Hva var det som gikk galt og hvorfor? Hvordan skal vi 
gjøre dette bedre? Dette er tanker som kommer hos meg med en 
gang. Ridning handler om å være den beste versjonen av seg selv 
og for hesten. Så hvis problemene oppstår igjen, har jeg kanskje da 
et bedre utgangspunkt til å rette det opp. Dette gir meg 
motivasjon. Så igjen, mitt tips er at du må tørre å se dine egne feil, 
for det er de som kan gjøre deg til en enda bedre rytter.

Luisa Husby Sem
Luisa Husby Sem er 18 år 
gammel, bosatt i Stavanger. 
Hun konkurrerer med 
islandshest og ble 3 x 
norgesmester i år. Om seg selv 
sier hun: - Jeg er ungrytter som 
ennå har masse å lære. Jeg har 
hatt hesten min i over 2 år nå og 
gleder meg til neste sesong!
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Ha en klar plan i tilfelle uhellet skulle være ute.
Hvis man er uheldig og hesten skader seg, vil man 
kunne reagere raskere og sette i gang behandling om 
man er godt forberedt på forhånd. Ha et 
førstehjelpsskrin for både folk og hester i stallen, og 
sjekk jevnlig at det er fylt opp.
Det er også veldig lurt å ha telefonnummer til både fast 
veterinær, den lokale veterinærvakten og eventuelt 
nærmeste hesteklinikk lett tilgjengelig i stallen. Videre 
er det veldig fint å ha en plan for transport i tilfelle 
hesten må kjøres på klinikk på grunn av sykdom og 
man for eksempel ikke har tilgang på bil og henger 
selv.
Hvis man ønsker å lære mer om førstehjelp på hest kan 
man forhøre seg med sin veterinær og lokale klubb om 
å ha et foredrag om temaet!

Airina Kallmyr-Mack
Airina Kallmyr-Mack er 31 år, 
opprinnelig fra Molde-traktene. 
Hun bor i Ås og jobber som 
klinikkveterinær ved Bjerke 
Dyrehospital i Oslo. Studerte ved 
Veterinærhøgskolen i Norge, og 
har tidligere også jobbet i 
hestepraksis i Wales og Sverige. 
Airina er leder i Hestepraktiserende 
veterinærers forening.
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Vi som driver med hest har noen felles mål. Glade og 
holdbare hester som presterer så godt som mulig på sitt 
nivå. Grunnleggende hestekunnskap er viktig for en 
hesteeier, men sørg i tillegg for at du har folk rundt deg 
som har god utdannelse og erfaring på sitt felt.
For hovslagerens jobb er god dialog og et samarbeid 
mellom både rytter, trener og veterinær med på å legge et 
godt utgangspunkt for hesten din.
Legg til rette for hovslageren din, ha hesten stående inne 
sammen med kompisen(e) og klar til hovslageren 
kommer. Greie hester, god arbeidsplass og uforstyrret 
arbeidsmiljø er viktig for hovslageren. Regelmessig skoing 
på riktig intervall gjør jobben lettere og resultatet aller 
best!

En riktig god jul til alle hestefolk! Hilsen Kent.

Kent Riber
Kent Riber tok fagbrevet som 
hovslager i 2005. Han har 
jobbet fulltid som hovslager 
siden. Lever selv et aktivt 
hesteliv på gården i 
Sandefjord sammen med 
familien. Har selv ridd sprang, 
og datteren Olivia er aktiv 
sprangrytter.
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For å holde motivasjonen oppe under vintertreningen, så pleier jeg 
å velge meg ut tre ting som jeg vil forbedre og så jobbe med dem i 
3-6 uker. Da jobber jeg med dette i alt arbeidet jeg gjør med 
hesten; på tur, tømmerkjøring, ridning eller kjøring – i alt jeg gjør har 
jeg fokus på de tre tingene som jeg vil forbedre. Når jeg kjenner at 
noen av de punktene som jeg trener på begynner å fungere bedre, 
så kan jeg la det ligge og velge noe nytt. På denne måten utvikles 
hesten hele tiden.
Prat med treneren din om hva dere trenger å jobbe med. Få 
treneren til å forklare hvilke øvelser som er gode for dette og 
hvordan du kan jobbe med dem. Et eksempel: Nå jobber en av 
hestene med galoppfatninger og galoppbytter. Ute på tur så leker 
jeg litt med dette for at hesten skal synes det er morsomt å jobbe 
og ikke kjenne på noe press. Når jeg tømmekjører så orker han mer, 
og der kan jeg kreve mer samling og balanse. Ved trening på 
banen jobber jeg med timing og at alt skal skje for hjelperne på 
riktig sted.
Lykke til med vintertreningen og husk at dette er tiden for å bli 
bedre!

Maria henriksson
Maria Henriksson er vokst opp med hester – i 
Sverige, men nå representerer hun Norge og er 
med på seniorlandslaget. Faren var 
internasjonal banebygger og kjørte aktivt selv, 
og hennes morfar drev et ponnistutteri. Som liten 
konkurrerte hun i sprang, dressur og kjøring. 
Karrieren har gitt SM-medaljer, medaljer fra 
Nordisk og i år bronse i unghest-VM – men Maria 
er mer opptatt av treningen enn av resultater! 
Maria er utdannet trener i Sverige, og reiser 
jevnlig rundt for å holde treninger i Norge og i 
Sverige. For noen år siden ble hun engasjert av 
NRYF som trener for ungkusksamlingene. Hun bor 
og driver Aalerud Stall på Øvre Vang i Hedmark.
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Håper alle finner tid til å kose seg med hest i førjulstiden! Vi 
hestemennesker er heldige som har stallen, ridningen og kosen med 
hestene, spesielt nå som mange ikke har muligheten til å holde på med 
det de liker aller best her i verden.
Og nettopp det er mitt tips et eksempel på. Ha alltid fokus på det du 
faktisk kan gjøre noe med! Det er så mye mer positivt enn å bekymre 
seg over det man ikke kan gjøre!
Uavhengig av nivå, gren, ressurser, omgivelser, utstyr eller annet er det 
ALLTID noe du kan gjøre, enten bare for å ha det hyggelig med hesten, 
men ikke minst også for å bli bedre forberedt til stevner når sesongen 
starter opp igjen. La mørke kvelder, harde veier, skadet hest, mangel på 
utstyr, ja, hva som helst sette kreativiteten din i sving. Kanskje du skal leie 
istedenfor å sitte på hesten, så holder du varmen når det likevel må 
skrittes. Trim får du i tillegg, og kanskje en varm mule på skulderen.
Kanskje du skal perfeksjonere stevneflettene de dagene det er best å 
holde seg innendørs? Et av mine forbilder er Aksel Lund Svindal, hans 
evne til mange comeback i knallform viser hvor utrolig viktig det er å 
jobbe med det man faktisk fortsatt kan istedenfor å avvente at en stor 
eller liten hindring skal bli borte.

Lene hammeren
Lene Hammeren er en av våre senior 
landslagsryttere i distanse, med sterke 
resultater både nasjonalt og 
internasjonalt. Hun deltok i sitt første ritt 
på 80-tallet, og siden da har hun hatt 
mange roller i sporten, som aktiv utøver, 
grenleder, landslagsansvarlig, Chef 
d’equipe, er distansedommer 3, har sittet 
i dommerkomiteen og vært FEI-dommer. 
Bor på småbruk på Mogreina ved 
Gardermoen, med stallen full av 
araberhester. Har startet både sprang, 
dressur og feltritt også.
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I den daglige treningen med Peppermint jobber 
min trener og jeg mye med å kontrollere tempo, 
rytme og steglengde i alle gangarter. Vi gjør 
mange overganger mellom ulike gangarter og 
innen hver enkelt gangart. På denne måten klarer 
jeg å ha hesten i balanse og dermed forme 
gangartene samtidig som jeg holder hesten 
smidig. Dette detalj-arbeidet gjør at Peppermint 
blir mer selvbærende, og det tar jeg med meg 
videre inn i øvelser.

Vær tålmodig, lytt og føl hvordan hesten beveger 
seg under deg.

Kirsten vik
Kirsten ble klassifisert som pararytter 
grad V nasjonalt i år, og har hatt en 
fantastisk sesong med både gull i NM for 
para og HM for para. Hun rir både 
paraklasser og vanlige klasse, hvor hun 
har konkurrent opptil intermediaire 2.
Kirsten har hatt sin danske varmblods 
hoppe Peppermint siden hoppen var 3 år 
gammel, nå er hun 12 år.
I mars neste år går turen til Danmark for å 
prøve å bli klassifisert internasjonalt og 
delta på sitt første internasjonale stevne. 
Kirsten er en del av satsningsgruppen for 
para.
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Mitt tips er å virkelig se på deg selv! Hvor ligger dine styrker 
og svakheter? Vi er veldig flinke til å overanalysere hestene 
våre, men stort sett kommer alle problemene fra oss som 
sitter på toppen. Om du føler at hesten din ikke gjør det du 
ber den om, tenk deg at den rytteren du ser mest opp til 
setter seg opp på hesten din. Kommer den til å gjøre det 
da? Mest sannsynlig. Det betyr at det er noe du kan prøve 
å gjøre annerledes/bedre for at hesten skal forstå hva du 
mener. En god rytter er en som kan stille rett spørsmål til 
hesten, i rett øyeblikk. Og svare rett når hesten stiller «ett 
spørsmål tilbake».

Og husk, problemene våre trenger ikke å være fysiske. Det 
sitter veldig ofte i det mentale på rytteren, spesielt i en 
konkurransesituasjon.

Oda Charlotte Lyngvær
Sprangrytteren Oda Charlotte 
Lyngvær, som har en fortid som 
feltrittrytter, er 31 år gammel og 
opprinnelig fra Skedsmokorset. Hun 
har jobbet som berider hos Stal 
Hendrix i Nederland i 7 år. Her rir og 
trener hun både hester og ryttere fra 
unghestklasser til GP-nivå. Sammen 
med Timothy Hendrix har hun har to 
barn, Nova (5 år) og Matheo (9 
måneder).
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Maja kjærnes
Maja Kjærnes er velkjent for 
veldig mange i sporten – hun 
står i sporten med flere bein. 
Hun er Steward 2, FEI Steward 
Level 2, kurslærer Steward og 
sprangdommeraspirant. 
Utgangspunktet for hennes 
reiser til stevner både i Norge 
og utlandet er Hedmark, og 
det er Solør Rideklubb som er 
hennes klubb.

Det er mange ting som skal være i orden når 
man skal på stevne! Steward Maja Kjærnes 
har et lite råd å gi deg:
Sørg for at vaksiner er i orden før stevnestart!
Et enkelt, lite råd – men et veldig viktig råd. 
Først og fremst er det viktig av hensyn til 
hestehelsen og hestevelferden. Dermed er 
det også viktig for sporten – og er det noen 
feil i vaksinasjonsstatusen, så kan det få 
ganske kjedelige praktiske konsekvenser for 
utøveren.
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Lotta Daler
18 år gamle Lotta Daler bor på en 
gård i Stokke, Vestfold. Mounted 
Games er grenen hennes – og 
firbent partner er nordlandshesten 
Sirius. Lotta har hatt Sirius i 10 år, 
siden han var fem. Sammen er de 
norgesmestere fire år på rad. De 
konkurrerer på høyt nivå 
internasjonalt, og har vært i 
semifinalen i VM individuelt to 
ganger.

For meg er det viktig med variert 
trening! Ikke bare ri innenfor fire 
rammer, men komme seg ut i skogen 
og la hest få være hest. Selv om man 
driver med en spesiell gren, kan det 
være fint for hest og rytter å prøve 
andre grener. Man får tips og triks fra 
andre grener som man kan ta med 
seg til sin egen, og man ser mer 
helhet.
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Dyrk styrkene dine, det er de som gjør at akkurat du er 
god! Finpuss og bli enda bedre på det du er veldig god 
på samtidig som du må jobbe med å bli bedre på de 
tingene du ikke er like sterk på. Dette er spesielt viktig å 
tenke på i egentrening. Be om hjelp og bruk treneren din 
når det skal jobbes med de tingene som er mer 
utfordrende.
En liten ting til. Nå som det er desember og juletid, så 
bruk litt ekstra tid på å ha det hyggelig med hesten din. 
Gjør litt andre ting, stell og plei de litt ekstra. Juleferien 
gir oss litt avstand fra stevner og travle treningsperioder 
og alt det press og stress det medfører. Bruk ekstra tid til 
å tenke på hvorfor du faktisk driver på med hest – og 
plei den følelsen. Det fantastisk fine dyret som beriker 
hverdagen vår, på alle forskjellige måter!

Tom Vidar Leren Gjeldnes
Tom Vidar er opprinnelig fra Kristiansund, men har nå i 
flere år hatt tilhold i Drøbak. Han er autorisert NRYF 
trener 2 og han er også utdannet sprangstildommer. I 
flere år har han vært tilknyttet NRYFs ledergruppe for 
landslagsryttere, og snart i et år nå har han delt på 
oppgavene som landslagsleder for ponni og children 
sprang sammen med Solveig Fotland Newermann. Tom 
Vidars familie hadde hesteinteresse, og Tom Vidar selv 
var fast bestemt på å ri også før han begynte som ti-
elleveåring – og det var sprangridning som fenget. Tom 
Vidar gikk rytterlinjen på Melhus videregående skole, og 
siden da har det vært hest. Jobber i dag som trener og 
samarbeider med Nina Braaten og Elle Showjumping 
Team. Tom Vidar er også opptatt av avl og unghest og 
har nå fire egne unghester.

Foto: Sille Kasin
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Max Tage Øverland
Max Tage Øverland – Tage – har voltige som 
sin gren. 16-åringen fra Stavanger 
representerer Rogaland Rideklubb og trener 
for Team Hegre, med Kaia Hegre som 
longør. Firbent fast partner er Leksuss, 
hesten til Kaia. Hesteinteressen ligger til 
familien, og Tage begynte i rideskole da han 
var rundt 8-9 år gammel. Ikke lenge etter 
begynte han med voltige, og er i dag en av 
landets lovende unge talenter, med flere 
gode resultater. I NM i år tok han bronse i 
senior/junior, og han er en del av NRYFs 
satsningsgruppe i voltige.

Mitt beste tips for voltigører er: Gjør alt du 
kan for å gjøre arbeidet til hesten lett, og 
husk at ting tar tid. Tren deg selv med 
styrketrening og turn, øv inn de vanskelige, 
tunge og nye tingene virkelig godt på 
tønnen før du prøver deg fram på hesten, 
litt etter litt. Jobb alltid med myke landinger 
og avslutt alle hesten sine treninger med 
noe som er enkelt for hesten.

Foto: Fotogen/Vibeke Steen
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Ikke overlat ting til tilfeldighetene – vær alltid godt forberedt!
Både i min trening, i stevneforberedelser og på stevner er jeg 
veldig systematisk, jeg arbeider alltid med en plan.
Jeg lager meg en oversiktsplan for hva mine hester skal gjøre 
over de neste ukene avhengig av om de skal gå stevne eller om 
vi bare skal arbeide på grunnarbeid. Så planlegger jeg hver 
enkel uke i forhold til undervisning, dager med lettere arbeid, 
med tur. Og så til slutt – jeg setter meg alltid opp på hesten med 
en plan om dagens arbeid.
Mine planer samstemmer jeg med treneren min.
Når jeg skal til et stevne, kjører jeg til stevneplassen og trener på 
banene, både oppvarming og konkurransebanen minst en gang 
såfremt det er mulig.
Jeg rir også gjennom hele programmet jeg skal ri flere ganger – 
og jeg trener på det oppdelt – for eksempel en dag galoppturen, 
en annen dag piaff- og passage turene, en tredje dag 
traversader og overganger sånn at jeg er veldig sikker i det 
tekniske.
Jeg kjører regelmessig ut til andre anlegg og trener hestene i 
andre miljøer, og vi kjører også ut og rir på turer i skogen. Dette 
gjør at hestene blir vant til å reise ut og gå andre steder – da blir 
ikke dette et stress for dem. Hester er vanedyr, og jeg synes det 
bidrar til at de slapper bedre av på transport og i nye 
omgivelser.

Kanga
Karen Helene Gjerde – Kanga - begynte å 
ri ved Oslo Ridehus, og var blant annet 
hestepasser for Anny-Hilde Linden. Kanga 
er en internasjonal Grand Prix-rytter med 
lang erfaring, hun deltok i EM i 2003 med 
Pianostar. Kanga har hatt både Danmark, 
England, Tyskland og Norge som 
utgangspunkt for sin konkurranseridning. 
Bor nå i Danmark og har to hester som 
går Grand Prix. Kanga er en del av det 
norske seniorlandslaget i dressur.

Foto: Une Susrud
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Mitt råd er at alle som er glad i hester og liker å være med dem, 
bruker masse tid på oss. Vær til stede når du er med oss hester, 
dropp å være på mobilen. Det betyr noe for hvordan vi har det – og 
det har med sikkerhet å gjøre også. Vi er jo fluktdyr og kan gjøre 
rare ting. Dumt om du sitter og ser på snap da liksom!
Det er veldig mye å lære om hest. Vær åpen for kunnskap, spør 
treneren din, veterinæren, hovslageren – spør de som har 
kunnskap og erfaring, les bøker og fagartikler.
Vi hester er glade i å være sammen med andre hester, det betyr 
veldig mye for oss. Det gjør det for dere også. Vær åpen og 
inkluderende. Si «hei, bli med» til andre. Det er i grunnen derfor jeg 
er med på å fronte Norges idrettsforbunds kampanje for 
rytterforbundet og sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets 
og alle andre former for diskriminering eller trakassering. For man 
må være snill mot andre!

Til sist vil jeg gjerne si gratulerer med dagen til Norges 
Rytterforbund, dere har jammen blitt ganske gamle!

Obbe
Obelix X, eller Obbe som mange kjenner 
ham som, er en 24 år gammel sportsponni, 
opprinnelig fra Danmark. Obbe digger å 
hoppe og løpe skikkelig fort, og han har lært 
veldig mange ryttere i både Danmark og 
Norge masse og har vært med på mange 
konkurranser. Det synes han fremdeles er 
veldig moro. I et år nå har han hatt som 
oppgave fra Norges Rytterforbund å fronte 
kampanjen #STOPP. I tillegg er Obbe modell 
på nettsiden www.rideskoler.no.
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Jobb med detaljer, de små tingene kan 
utgjøre store forskjeller. Tenk at hver hest 
er forskjellig, men det grunnleggende 
skal på plass – noen ganger må man 
tenke litt utenfor boksen for å få det best 
mulig.
Vær fullstendig til stede den tiden du er 
med hesten – ha en plan for dagens økt 
og vær tålmodig!

Solveig Fotland Newermann
Solveig er 27 år gammel, opprinnelig fra 
Stavanger, men nå bosatt i Vestfold. Hun er født 
inn i en hestefamilie og begynte å ri på rideskole 
da hun var seks år gammel. Hun fikk mange gode 
resultater som ponnirytter, og som ung rytter var 
hun med på laget som tok EM-sølv i Arezzo. Hun 
har vært på landslaget siden 2007 og er nå på 
seniorenes satsningsgruppe. Hun har seire og 
plasseringer i CSI2* Grand Prix og har ridd opp til 
CSI5*. Solveig er landslagsleder for ponni og 
children, jobber som daglig leder ved Stall T ved 
Melsom videregående skole og inngår i 
trenerteamet ved Melsom.
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Mitt råd er å behandle hesten din med 
respekt og være takknemlig for at du 
kan se hesten din hver dag. Ikke ta for 
gitt at du kan tilbringe dagen med et så 
fantastisk dyr! Vis kjærlighet til dem, for 
de gjør så mye for oss!

Thea gunleksen
Thea Gunleksen er en av våre 
landslagsryttere i sprang, ponni. I år var 
hun med på å skrive norsk 
ryttersporthistorie ved å ta laggull i EM. 
Individuelt red hun inn en knallsterk 
fjerdeplass med sin ponni Parc Cookie. 
Fjerdeplass ble det også i Nordisk, der 
hun også var med på laget som tok gull. 
Thea har ridd inn masse gode resultater 
helt fra hun red ponni kategori 3. I 2020 
ble hun innendørs mester for children. 
Thea har hestene hjemme og bor utenfor 
Porsgrunn. Til daglig er hun elev ved 
Telemark Toppidrett Ungdomsskole.

Foto: Lukasz Kowalski // FEI 
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Kos deg på stevner! Gjør ditt for at det blir en hyggelig dag 
med hesten din; for deg, for dine konkurrenter, for de 
frivillige som stiller opp, for teknisk personell, venner og 
kjente! Vær forberedt, bla litt i reglementet og hold deg 
oppdatert. Vær ydmyk og gled deg over din egen og 
andres fremgang – gi hesten din omsorg og ros når den tar 
deg i mål og la ikke skuffelser gå ut over den. Den er din 
beste venn og makker!
Sørg for at du har litt god tid til å nyte dagen, slå av en prat 
og besøk kiosken – møt andre med et smil. Vi er der først og 
fremst for å dyrke en felles interesse, vi har felles mål: å 
glede oss over verdens beste sport og ha det gøy!

Anne Kari Reichborn 
Kjennerud

Anne Kari er født og oppvokst i Bærum, og hun 
begynte å ri da hun var rundt 6 år gammel. 
Etter hvert fikk hun egen ponni/hest i 
Lommedalen og startet både ponniklasser og 
hesteklasser. I mange år har hun vært 
engasjert i klubbarbeid, først i Larvik og 
Sandefjord Rytterklubb, nå Tønsberg og Omegn 
Rideklubb. Med to ridende barn som ville starte, 
ble Anne Kari dommer ettersom de ikke fikk 
plass til mer enn to hester på hengeren – her 
skulle det være mest mulig hest! Har vært 
sprangdommer i 10 år og er også utdannet 
stildommer. Brenner for rekruttering og fastslår 
at hun elsker jobben som dommer og det å 
være i miljøet selv om familien ikke har hest 
lenger.

Foto: Kristian Strøm / @equipephoto_
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Vær bevisst på alt vi gjør med hesten vår! Både i trening og i 
håndtering så bør man ha en rød tråd - et SYSTEM. Man bør ha en 
god filosofi, en grunntanke om hvordan man ønsker å ha sitt 
hestehold, og alltid ha fokus på hestevelferden. ALLTID!
Her er det viktig å presisere at trening med hest går opp og ned, og 
når hesten ikke har dagen (som fort kan skje), så må man ikke 
bytte system - men finne løsninger i det systemet man allerede 
jobber i. Husk at tålmodighet er viktig, at hesten får den tiden den 
trenger. På sikt så får man sunne og holdbare hester, som også er 
trygge da man ikke svinger mellom ulike treningsmetoder og 
filosofier. Bygg opp et team rundt deg og din hest bestående av 
fagfolk, og om disse kan samarbeide så blir det mye mer givende.
Det som fungerer på en hest, behøver ikke fungere på en annen - 
så her er det viktig å finne ut løsninger som er tilpasset det enkelte 
individet. Så om man skuer over på noen man ser opp til, så er det 
ikke sikkert at de "metodene" den bruker passer deg og din hest. 
Dette gjelder ofte store ryttere som vi kan se opp til. Jeg tenker at vi 
lar oss motivere og bli inspirert, og så må vi være tro mot 
SYSTEMET- og ha en rød tråd! Det vil lønne seg!

Ina bakke
Ina Bakke har trenerutdannelse fra NRYF, er 
Grønt kort kursholder og har gått flere kurs fra 
Hest og Helse. Ina har jobbet som trener siden 
1993, på fulltid siden 2011 gjennom sitt firma 
Basic Dressage. Hun har erfaring både innen 
rekruttering og rideskoleundervisning og har 
elever i alle aldre, nivåer og grener – og på 
mange ulike hesteraser. Flere av hennes 
elever har tatt medaljer i ulike grener innen 
aldersbestemte klasser ved KM, NM og Nordisk. 
Ina har alltid vært lidenskapelig opptatt av 
hester og særlig dressur. Hun begynte å ri i 11-
års alderen og har startet opp til VB dressur.
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Tør å trene på svakhetene dine, selv om det 
kan gi utfordringer og kanskje ikke bare god 
følelse. Ikke tren bare på det du er godt på, da 
blir du ikke bedre. Og husk å ha det gøy på 
veien – få hesten til å føle seg flink! Tren gjerne 
med eller se på noen som er hakket bedre enn 
deg og lær av dem. Kanskje de har noe nyttig 
du kan bruke selv.

Anine Mørch Aas
Anine Mørch Aas er en av våre landslagsryttere 
i klassen for Unge Ryttere. Hun har vært et team
med sin hest Maserati i fire år, i 2019 ble de 
norgesmestere for junior, i 2020 ble de 
norgesmestere for UR. Sammen har de tatt 
individuell bronse i Nordisk og deltatt i EM i 
Italia, og de har mange nasjonale og 
internasjonale seire og plasseringer. Anine har 
ridd siden hun var liten og debuterte på FEI-
nivå med ponni da hun var 11. Nå har hun et 
friår fra skole for kun å satse på hest. Til daglig 
rir hun for Christine Øye.
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Hvis man er nervøs eller usikker i forkant av at 
man skal ri under et stevne, så pleier det i hvert 
fall roe meg ned om jeg sier til meg selv at «Vi 
kommer til å klare det!» Jeg tenker tilbake på 
gode ritt og prøver å få den godfølelsen jeg 
hadde da!

Emilie Lindgren 
Laumann

Emilie Lindgren Laumann har drevet med hest 
hele livet sitt. I 2010 begynte hun å satse på 
feltritt, og det har resultert i deltagelse i flere 
Norgesmesterskap, flere nordiske mesterskap 
og tre europamesterskap – i to av dem har hun 
blitt plassert. Internasjonalt har hun fått 
plasseringer opp til CIC3*L. Hun har i mange år 
vært en del av det norske landslaget. Emilie rir 
for Ullensaker Rideklubb, men nå er hun bosatt i 
Skåne, Sverige, der hun trener feltritt og har 
jobb ved siden av. Hennes faste firbente 
makker gjennom flere år er DV-vallaken 
Heinsgårdens Chillo. Foto: Ingo Wächter



3.desember

Kjell Myhre
Kjell Myhre har bred erfaring som 
dressurdommer, både internasjonalt og 
nasjonalt. Han er dressurdommer 4, FEI 
Dressage Judge 4*, FEI Para Dressage 
Judge 5* og kurslærer dressurdommer. 
Han har ridd siden han var liten og har 
startet dressur opp til Int.I. Han rir jevnlig 
på Østern Brug, og er medlem av både 
Bærum Rideklubb og Ellingsrud 
Rytterklubb. I mange år har han vært 
landslagsleder for våre junior og UR-
ryttere, og til daglig jobber han som 
seniorrådgiver i Norges Rytterforbund.

Dressurridning handler i stor grad om 
forberedelser!
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Mitt råd er å sørge for at hesten får variert og nok trening! Bruk 
gjerne 15-20 minutter til å skritte både før og etter, helst ute i 
naturen. De fleste av oss rir litt for lite på hestene våre, hestene 
behøver masse bevegelse og ikke kun i ridehallen. Det å 
komme seg ut i skogen er godt for både hest og rytter! Jeg 
trener også cavaletti og bommer med mine dressurhester 
hver uke for å variere den daglige ridningen, dette gir økt 
styrke og bevegelighet til hestens ledd og muskulatur samt 
øver dressurrytterens balanse og sits! 

Camilla KAlseth
Camilla Kalseth har utdannelse som 
trener/berider fra Strömsholm, Sverige og 
er internasjonal Grand Prix-rytter i 
dressur. Hun har jobbet som trener i 
Norge fra 2007 og har flere elever som 
har deltatt i både nasjonale og 
internasjonale mesterskap. For tiden 
oppholder hun seg i Danmark, men reiser 
til Norge for å undervise elever. Hun har 
representert Norge i VM, EM og Nordisk 
og er nå på satsningsgruppen i dressur. 
Camilla ble også et kjent ansikt på TV da 
hun var med som instruktør i TV-serien 
«Det store spranget» på NRK, og hun er 
ofte ekspertkommentator i dressur ved 
hestesportsendinger på TV.
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Ha det gøy og vær snill mot hesten din! Tenk «hva kan jeg 
gjøre for å gjøre hesten min bedre» - og da både i ridningen 
og i trening fra bakken. Jeg tømmekjører mye, longerer 
ordentlig – ikke bare lar den rundt og rundt i en grime. Lær 
hesten din å gå pent, litt som en hund – at den stopper når du 
stopper, går når du går, vender – den skal ikke løpe avgårde 
eller gå deg ned. Det er litt de grunnleggende tingene! Gå turer 
med hesten din, sørg for at du får hestens oppmerksomhet når 
du først er ute med den – især når du har en unghest. Og så 
igjen – ha det gøy!

Cathrine Jerring
Cathrine Jerring er født inn i en 
hestefamilie og har ridd siden hun var 
bitteliten. Hun har tatt gull i innendørs-
NM junior, laggull Nordisk som Ung 
Rytter, deltatt i EM for UR, vunnet 2* 
Grand Prix samt har en rekke 
internasjonale plasseringer. I 2020 ble 
hun nummer fem i senior-NM, og i år tok 
hun gull i INM for senior, med sin hest 
C’est Moi. Til daglig jobber hun fulltid 
med hest som trener ved Drammen 
Ridesenter.



En gledelig jul 
ønskes deg og dine 


