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Oslo, 16.08.2017

Trener 1 – Voltige pilotkurs 2017
Norges Rytterforbund og Grenutvalget Voltige inviterer til Trener 1 Voltige pilotkurs med
oppstart høsten 2017. Kurset går over fire helger og avsluttes med en teoretisk
hjemmeeksamen. Datoer for samlingen ser du nedenfor. Fagplan Trener 1 med detaljert
informasjon om kursets innhold, finner du på NRYF hjemmeside under Utdanning –
Trenerutdanningen.
Kurset er modulbasert. Dersom du har hatt Voltigedommer aspirantkurs (VDA) eller
Longørkurs gjennom Grenutvalget Voltige siste 2 år (2015 og 2016), trenger du ikke ta disse
om igjen. Alle kurshelgene er obligatoriske for å få godkjent trenerkurs og autorisasjon som
Trener 1 Voltige.
Til pilotkurset vil vi ta inn deltakere som kan være med på å forme kurset og det er en
forutsetning at du er aktiv voltigetrener i utgangspunktet.
Samlinger
4-5.november

Voltige – utøver og hest
Sted: Søndre Nordstrand Rideklubb
Kursholdere: Emilie Christensen, Mari V. Rasmussen, Kirsten Arnesen

2-3.desember

Treningsledelse / Treningslære / Førstehjelp
Sted: Oslo
Kursholdere: Kari Elin Bratteland

3-4.februar

Voltigedommer aspirantkurs (VDA)
Sted: Oslo – Grenutvalget Voltige
Kursholdere: Anna Anderson

17-18.mars

Longørkurs
Sted: Sandnes – Grenutvalget Voltige
Kursholdere: Thomas Bisgaard

Kursavgift
Kursavgiften er kr.4000 for de to første samlingene inkl. lunsj og materiell. Deretter
fakturerer Grenutvalget Voltige for sine kurs. Prisen er kr.1000 eksl.lunsj.
Kursavgiften dekker noen pensumbøker og kursmateriell. Kursavgiften vil bli fakturert når
man er tatt opp til kurset. Reiseutgifter og eventuell overnatting må dekkes av den enkelte
kursdeltager. Informasjon om overnatting gis i agendaene før hver kurshelg.
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Deltagere og opptakskrav
Det tas opp maks 20 deltagere til kurset.
Søkere må ha dokumentert egenferdighet (hva du har prestert i voltigekonkurranser)
tilsvarende LA-nivå (resultatlister foretrekkes) og dokumentert egenpraksis (hva kan du som
trener og ditt virke som trener).
Du bør være aktiv trener og ha en målrettet plan om å være trener. Referanser bør oppgis i
søknaden. Aldersgrense 18 år. Det er videre krav til gjennomført KR I-kurs og sikkerhetskurs,
evt. lisensiering som rytter. En god søknad er et godt utgangspunkt.
Påmelding
Påmeldingsfrist 20. september. Søknaden fylles ut elektronisk;
https://response.questback.com/norgesrytterforbund/trener1voltige2017
Søknaden er først godkjent, når du får kvittering tilbake. Opptakssvar gis innen 22.september.
Kursmateriell
Kursavgiften dekker noen pensumbøker og kursmateriell. Informasjon vil bli gitt.

Generelt
Godt dokumenterte søknader prioriteres. Dine erfaringer og nivå kan dokumenteres med skriv
fra trenere, kurs du har deltatt på, diplomer og deltagerbevis.
Resultatlister (ikke linker til resultatlister) ønskes. Søkere fra hele landet kan søke.
Detaljert program og agenda sendes de påmeldte i god tid før hver samling.
Dersom du har spørsmål, kan du sende disse til kirsten@rytter.no i tid før søknadsfristen går
ut. Les fagplanen vår før du sender spørsmålene, der står det alt om kursets oppbygning og
nivå. Ingen skal ri på kurset, men alle skal undervise.
Deltagerne må delta på alle samlingene for å bestå kurset – bortsett fra de som allerede har
godkjent/ bestått VDA og longørkurs fra 2015-2016. I denne piloten gis det ikke utsatt frist
for å ta en av samlingene ved en senere anledning, det samme gjelder innleveringer underveis
i kurset.

Les invitasjonen og fagplaner nøye før du søker – all informasjon er gitt her!
”It`s a mystery how the very best people are always open and receptive to learning,
while the worst are already know everything...”
Terry Orlick

