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Hei alle sammen!
Veldig bra at denne saken løftes opp på dette nivået.
Støtte apparatet rundt jr/yr dressur har ikke fungert i år.
Mens sprang jr/yr i EM i Arezzo hadde to landslagsledere; Kenneth og Mikael, mentaltrener,
vetrinær og ressursperson, Stein Endresen med, hadde dressursiden en landslagsleder som kom til
vet.check på tirsdagen.
Spranglaget har ressursene på plass fra det øyeblikket hestene lastes av lastebilen.
Dressurhestene ankom torsdag til Arezzo. To halte og en transportsyk. En rytter måtte på sykehuset.
Lagleder ankom tirsdag morgen. Til sammenligning kan jeg opplyse om at våre konkurrenter hadde
ressurpersonene på plass lørdag.
Dette er ikke nyheter! Jeg har påpekt dette flere ganger til landslagsledelsen. Senest under Nordisk i
Kristiansand. Jeg sendte også en intern sms til Sportssjefen fra Arezzo om forholdene vi opererte
under. Denne bli i sin helhet videresendt til landslagsleder, som valgte å ta innholdet opp midt under
EM.
Jeg etterlyste også vet check av landslagshestene før avreise. Dette fikk jeg opplyst av
landslagskapteinen at ikke var nødvendig. Hadde vi ikke hatt min gode venn dansk vetrinær Jonas
Rasmussen vært til stede, hadde ikke YR hestene kommet til start. Han organiserte pre vet check på
alle de norske hestene, og fikk satt igang behandling på de som behøvde det.
Ved spørsmål til spranglaget, var det selvsagt at det var vet check på mesterskapshester før avreise.
Men for dressuren er dette desverre ikke nyheter. Vi har levd med dette i hele år.
Til alle int konkurranser og mesterskap har vi kun hatt lagleder med. Han har enten kommet til vet
check eller etter.
Hva dette skyldes vet jeg ikke, men han sier at han ikke får betalt for mer.
Jeg håper dette ikke stemmer!
Ser frem til en forklaring på den skjevdeling av ressurer vi opplever mellom landslagene.
Jeg kan pga familien desverre ikke delta på møtene på torsdag.
Har mistet mange i sommer, og nå min ex mann og far til min sønn.

Sender noen tanker rundt talentprogrammet og regnskapet imorgen.
Hilsen
Kristin

