
  

Kretsting  

  

  

Dato: 15.01.2022  

    

Årsberetning dressur  

  

Stevnesesongen 2022 har det vært dressurstevner i alle kategorier. Det har vært en usikker og 

trøblete sesong grunnet COVID-19 pandemien. Likevel har det blitt arrangert 1 utvidet klubbstevne, 

12 distriktstevner, 3 landsstevner, 1 elitestevne, og Landsmesterskap for lag.  

  

Årets Kretsmesterskap ble arrangert av Sarpsborg og omegn rideklubb. På lørdagen ble første 

avdeling av den individuelle konkurransen og lagkonkurransen arrangert, og andre avdeling av den 

individuelle konkurransen ble avgjort på søndagen. I år var det 8 lag påmeldt i lagkonkurransen, og 

Moss og Omegn Hestesportsklubb gikk av med seieren. Andre- og tredje- plassen gikk til Borge 

Rideklubb og Askim Rideklubb.  

  

Borge Rideklubb arrangerte årets Landsmesterskap for lag. Borge Rideklubb kom på 4. plass som var 

det eneste laget fra Østfold som stilte.  

  

Norgesmesterskapet individuelt ble i år arrangert av Indre Haugaland Ryttersportklubb. Der deltok 

mange av Østfolds ryttere, og gjorde en god jobb. Vi må også trekke frem de som mottok medalje 

under årets NM.  

 

Gull Junior: Sara Nordli med Atterupgaards Delaila, Borge Rideklubb  

Sølv Ponni Kat. I: Sondre Torp Kristiansen med Filur Af Grønagergård, Solberg Rytterklubb 

Gull Unge Ryttere: Anine Mørch-Aas med Maserati (III), Solberg Rytterklubb 

Gull Senior: Anniken Hals med Centano, Borge Rideklubb 

 

Norgesmesterskapet for lag ble arrangert hos Skedsmo Rideklubb. Fra Østfold ble det kun stilt et lag 

som var fra Solberg Rytterklubb som tok gull. Laget bestod av:  

Karen Helene Gjerde med Floridor 

Hedda Victoria Aam Opheim med Mythos CML  

Aud Kari Fauske med Triumph Jadore 

Live-Helena Sunde-Kvalsgård med SJ Royal Hit.  

  

 

 



Cuper:  

Det har ikke blitt arrangert noen cuper i 2021 grunnet den usikkerheten rundt pandemien. Vi håper at 

2022 blir en bedre sesong med flere cuper i Østfold.  

 

Til slutt vil jeg på vegne av dressuren i Østfold takke alle klubbene som har bidratt til gode stevner. 

Det er fint å se at utviklingen og rekrutteringen går den rette veien, når det ofte er mange startende i 

både ryttertestklasser og LC. Stewarder, dommere, dugnadspersonell, listen er lang. Tusen takk for 

det dere gjør for sporten i Østfold!  

  

Ønsker alle lykke til med stevnesesongen 2022!  

  

Mvh.  

Kristoffer Tvete  

Grenleder dressur  

 


