
Årsmelding fra grenleder dressur, Troms Rytterkrets 2021 

 

Stevner 
I 2021 ble det arrangert 19 dressurstevner, som fordelte seg på 1 L-stevne, 13 D-stevner og 6 

UK-stevner. Dette er på samme nivå som i 2020. Coronapandemien hadde dette året også stor 

skyld i nedgangen, da det spesielt på våren ble avlyst en del stevner. Totalt 12 dressurstevner 

ble avlyst, samme antall som i 2020. Arrangørklubber for dressurstevner i 2021 var: Midt-

Troms og omegn Hestesportsklubb, Tromsø Ryttersportsklubb, Skjomen IL – ryttergruppa, 

Skånland stall- og rideklubb, Harstad Kjøre- og rideklubb, Nordreisa Rideklubb, 

Ryttersportsklubben NOR og Langøya Rideklubb.  

 
Deltakelsen på stevnene har variert noe, men ingen stevner har hatt sprengt kapasitet. 

 

Kretstreninger 
Det har i 2021 vært kretstreninger i dressur med instruktørene Tonje Wiik, Willemijn Kloos 

og Line Moen. Det har i år vært tre klubber som har arrangert kretstreninger i dressur 

(MTHK, TRSØ og 9000-byen). Flere treninger har blitt avlyst grunnet coronapandemien. 

 

Mesterskap 
I 2021 ble det ikke avholdt noen mesterskap i kretsen. Interessen for å arrangere mesterskap 

er ikke til stede, og har ikke vært det på flere år. Grenleder ønsker fortsatt innspill fra 

klubbene med tanke på mesterskapenes fremtid i kretsen.  

 

I 2021 hadde TRYK hele 4 startende i NM Dressur.  

Andrine Horvli Sørensen / Catch me if you can deltok i NM for junior, fikk 14.plass. 

Marianne Løvhaug Nilssen / Derravarra Ken deltok i NM for ponni kat 1, fikk 26.plass. 

Nathalie Larsen / Rachel Forest deltok i NM for ponni kat 1, fikk 23.plass. 

Henny Emilie Dyrnes Vangen / Keegan’s Albus Dumbledore deltok i NM for ponni kat 1, 

fikk 20.plass. 

 

Kretsen gratulerer med flotte prestasjoner! 

 

Generelt 
2021 har også vært et utfordrende år med lite aktivitet og sosialt samvær. Motivasjonen til å 

drive med sport har nok bært preg av coronapandemien denne sesongen også. Når både 

stevner og treninger har blitt avlyste, ofte på kort varsel grunnet hyppige endringer fra 

nasjonale myndigheter, har grenleder forståelse for at det vanskelig å holde motivasjonen 

oppe. Grenleder ønsker å takke alle klubber som, til tross for coronapandemien, har klart å 

arrangere stevner og treninger når myndighetene har tillatt det. Det har krevd ekstra mye 

arbeid, men har også i år vært ekstra viktig. 
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Grenleder dressur Kristina Schneider 


