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Styrearbeid
Møter
Østfold Rytterkrets har i året 2016 avholdt følgende møter:
1 kretsting
10 styremøter
2 ledermøter

Styresammensetning
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ungdomsrepresentant
Ungdomsrepresentant
1. vara
2. vara
3. vara
Vara ungdomsrepresentant

Gina Charlotte Lindbæk

SORK

Liv Mona Aarseth

SORK

Ida Kongsbakk

SORK

Maria Lehmann

RORK

Øystein Hansen

MOSS

Mads Bergersen

EIDSB

Susanne Nesmoen

EIDSB

Kristoffer Tvete

RORK

Marie Nordskogen

ASKIM

Karen Emilie S. Vestby

ASKIM

Vibeke Slåttedalen

EIDSB

Michelle Eilertsen

ASKIM

May Linn Dramstad

RAKK
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Grenledere og grenkontakter (uten stemmerett)
Grenleder Sprang
Leif Høyland (Stian Aas)
Grenleder dressur
Line M. Gundersen
Grenleder Feltritt
Annicken Jegersberg
GK Mounted Games
Karianne Brekken
GK Islandshest
Bjørn Kristiansen
GK Tur og Mosjon
Merethe Holby
GK Distanse
Tone Aas
GK Voltige Ingeborg Bjerregård
Øvrige funksjoner
Web-ansvarlig
Ansvarlig for terminliste:
Ansvarlig Grønt Kort

Kristoffer Tvete
Leif Høyland
Maria Lehmann

Valgkomite:
Leder

Øyvind Olstad

Medlem

Marit Bergli

Medlem

Lars Helgesen

Revisor:

Ingrid Jacobsen

Revisor:

Randi Bertheussen

Kurs
Det er avholdt flere Grønt Kort-kurs i løpet av året.
Det er utdannet noe teknisk personell i løpet av året, men vi ønsker enda større rekruttering her
fremover. Følgende kurs er avholdt:




1 Stewardaspirantkurs
1 Sprangbanebyggeraspirant SSBA
1 Sprangdommeraspirantkurs SDA
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Representasjon
Østfold Rytterkrets var representert ved Østfolds Idrettskrets Kretsting i 2016. Utsendinger var
Kristoffer Tveter og Gina Lindbæk.
Østfold Rytterkrets ved Gina Lindbæk har vært representert i Østfold Idrettskrets anleggsutvalg.
Klubber tilknyttet Østfold Rytterkrets i 2016
Askim Rideklubb
Baldur Islandshestforening
Borge Rideklubb – Fredriksborg
Eidsberg Rideklubb
Fredrikstad og Omegn Rideklubb
Gylder Rideklubb
Halden Rideklubb
Marker Kjøre- og Rideklubb
Moss Rideklubb
Rakkestad Kjøre og Rideklubb
Råde og Onsøy Rideklubb
Sarpsborg og Omegn Rideklubb
Solberg Rytterklubb
Son Hestesportklubb
Spydeberg Rideklubb
Tomter Rideklubb
Varteig Kjøre- og Rideklubb
Styret i Østfold Rytterkrets takker alle klubber, ryttere, støtteapparat og bidragsytere for innsatsen i
året som har gått. Vi vil også rette en stor takk til rideskolene i Østfold som gjør en fantastisk innsats
for rekruttering til sporten. Takk også til alle vare fantastiske ryttere som representerer i inn- og
utland, og setter Østfold på kartet i ryttersporten. Vi heier på dere!
Det er med stor optimisme vi tar fatt på et nytt og innholdsrikt år 
Gina Lindbæk, leder
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Årsberetning Sprang
Stevneåret 2016 var satt opp med 26 D-stevner, 5 UK-stevner og ett DI-stevne, I tillegg
hadde SORK Norgesserien 2. kvalik og Askim Rideklubb hadde L-stevne. Det ble tre avlyste
stevner.
KM/ØM ble i 2016 arrangert på to forskjellige stevner, KM hos FORK og ØM hos SHSK.
Det er lagt ned mye jobb i de stevnene som er arrangert, en stor takk til alle som har gjort
det mulig.
Det er fortsatt behov for teknisk personell, men de vi har fortjener en stor takk for den
innsatsen de har gjort.
Det har vært arrangert Cavalorcup i sprang, den gikk over 5 avdelinger med finalen hos
RORK. Vinner ble Iselin Eng, andre plassen tok Sigrid Gleditsch mens tredje plassen gikk til
Ana Julieth Holmeide. Det ble registrert 80 ekvipasjer i denne cupen.
En stor takk til alle som har bidratt for å gjøre stevneåret 2016 til et spennende og aktivt år.
En stor takk til arrangører, sponsorer, teknisk personell, ryttere, trenere og ikke minst alle
de frivillige ildsjelene i klubbene rundt om.
Leif Høyland
Grenleder sprang
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Resultater sprang
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Årsberetning dressur
Det har i stevneåret 2016 blitt avholdt 5 L-stevner, 15 distriktstevner og 3 utvidede
klubbstevner i dressur. Det har vært til sammen 2161 startende ekvipasjer på disse
stevnene.
Det har i år vært arrangert cuper som tidligere år.
Følgende cuper i 2016:


Ferd Rideskolecup



Ferd Come Back Cup



Hööks Rekrutt Cup LC



Stallboden Cup LA



Cavalor Cup MB

Resultater av alle cupene henvises til HorsePro.
Årets KM med innlagt Østfoldmesterskap ble arrangert av Råde og Onsøy Rideklubb. Det
ble også avhold mesterskap for dølahest. KM hadde i år 9 lag og ØM 14 lag.
Resultater dressur
RESULTAT KRETSMESTERSKAP
KM Dressur 2016 - Senior
Rytter

Hest

Klubb

1

Dorthe E Thoresen

Unicorn's Renoir

Fredrikstad og Omegn Rideklubb

2
3

Kristine Olsen
Vilde Helene Z Hesthagen

Ka-Dó
Sandrina

Råde og Onsøy Rideklubb
Borge Rideklubb
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KM Dressur 2016 Young Rider
Rytter

Hest

Klubb

1

Carmen Grønvold Johannessen

Contiki (II

Solberg Rytterklubb

2
3

Madelen Olsen
Emily Sanna Bjørkvold

Reality We
Sir Chocolat

Solberg Rytterklubb
Son Hestesportklubb

KM L a g Dressur 2016
Klubb/Rytter
1

2

3

Hest

Son Rideklubb
Jenny M F Aune
Malin Wold Madsen
Emiliy Sanna Bjørkvold
Fredrikstad Rideklubb
Dorthe E Thoresen
Thea Walberg Haugan
Borge Rideklubb blått
Annike Mikkelsen
Vilde Helene Z Hesthagen
Nicoline Hvidsten

Unicorn's Renoir
Toftegården Adina
Sir Chocolat
Unicorn's Renoir
Følholms Samba Queen
Roselise
Sandrina
Cecilia II

RESULTAT ØSTFOLDMESTERSKAP

ØM M A Dressur 2016
Rytter

Hest

Klubb

1

Helene Hovlandsdal

Centano

Borge Rideklubb

2

Sandra Louise Sutter

Mon Bijou

Askim Rideklubb
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ØM LA Dressur 2016
Rytter

Hest

Klubb

1

Therese Tvete

Qui Dame De Jolie

Borge Rytterklubb

2
3

Iselin Olsen Hustad
Henriette Johnsen

Skoglys Missisippi
Zeno

Råde og Onsøy Rideklubb
Råde og Onsøy Rideklubb

Rytter

Hest

Klubb

1

Lene Johansen Aas

Krogsrud Lukas

Sarpsborg og Omegn Rideklubb

2

Alexandra Marie
Mikkelsen
Synne Torp Halvorsen

Sogne Goda

Borge Rideklubb

JJ Lennon

Askim Rideklubb

Rytter

Hest

Klubb

1

Sunniva Molnes

Reiner’s Dream Girl S

Son Hestesportklubb

2
3

Sigrid Gleditsch
Sara Lyngfoss

Mecidi Nobildona
Strandgaards Danish
Dynamite

Borge Rideklubb
Råde og Onsøy Rideklubb

Rytter

Hest

Klubb

1

Hanna Westvik Hoff

Roosgårdens Chico

Eidsberg Rideklubb

2
3

Heidi Akselsen
Margit Fjeldbraaten

Campari
Pålands Mille Fleur

Borge Rideklubb
Rakkestad Kjøre og Rideklubb

ØM LB Dressur 2016

3

ØM LC Dressur 2016

ØM LB Ponni Dressur 2016
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ØM LC Ponni Dressur 2016
Rytter

Hest

Klubb

1

Christina Celina Petersen

Rosette

Sarpsborg og Omegn Rideklubb

2
3

Hege Ovidia Rud
Katinka Johansen

Jacobs Dragonnight
Kenzo (II)

Rakkestad Kjøre og Rideklubb
Askim Rideklubb

Rytter

Hest

Klubb

Alexandra Marie
Mikkelsen

Sogne Goda

Borge Rideklubb

ØM LB Døl Dressur 2016

1

ØM L a g Dressur 2016

1

2

3

Klubb/Rytter

Hest

Borge Rideklubb gult
Sigrid Gleditsch
Aurora Opstad

Medici Nobildona
Halmtofte Rafaella

Råde og Onsøy Rideklubb
Johanna Karlsson
Elisa Andreassen
Connie Garfalk
Sarpsborg og Omegn Rideklubb
Weronica N Skalle
Lene Johansen Aas
Magdalena Sendrowicz

Cor de la Point
Omar (III)
Kurre
Larsen
Krogsrud Lukas
Megabit
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NORGESMESTERSKAP
Kretsen har også hatt ryttere som har startet Norgesmesterskap. Følgende ryttere fikk topp 5
plasseringer i 2016:


Hedda Victoria Aam Opheim/Septum, Moss Rideklubb ble nr 2 i NM ponni kat. 2



Carmen Grønvold Johannessen/Davidoff, Solberg Rideklubb ble nr. 3 i NM ponni kat. 1



Helena Liholt Gulli/Aathens Amon, Halden Rideklubb ble norgesmester i NM-Young rider



Inger Line Brath/Qallwesto, Askim Rideklubb ble nr. 5 i Senior FH Grad 4

ANDRE RESULTATER
Helena Liholt Gulli/Tobajo Picez har startet internasjonale klasser under AEG og vant alle sine 3
Young Rider klasser.
Siril Helljesen/Rosenstolz fikk 3. plass i alle 3 klasser i Lilletur under AEG.
I Landsmesterskap Dressur MB ble Elise Hovlandsdal/Entre Cote nr. 3
Hedda Victoria Aam Opheim/Dancer 94 deltok i Nordisk ponni kat.1. De fikk med seg en
bronsemedalje i lagkonkurransen.

OPPSUMMERING
2016 har vært et aktivt år og det er stor deltakelse på de fleste stevner. Dressursporten utvikler seg
og flere starter høyere klasser. Det er behov for enda flere dressurstevner da mange klasser blir
fulltegnet før anmeldelsesfristen går ut. Fredrikstad Rideklubb har fått ny utebane og utbedret
oppvarmingsbanen på Bekkevold. Dette er positivt for utvikling av sporten. Moss Rideklubb gikk
dessverre konkurs i 2016 og kretsen mistet dermed en stevnearena på Mossemarka Hestesenter med
2 ridehus og 2 utebaner. Vi håper anlegget kan tas i bruk igjen til dressurstevner i 2017.
Vi gratulerer alle som har fått gode plasseringer, og retter samtidig en stor takk til alle som har
bidratt til å gjøre stevneåret 2016 til et spennende og aktivt år. En stor takk til arrangører, sponsorer,
teknisk personell, ryttere, trenere og ikke minst alle de frivillige ildsjelene i klubbene rundt om.
13.01.2017
Grenleder dressur, Line Gundersen
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Årsberetning Feltritt
Stevner i Østfold 2016
Det ble arrangert 2 feltrittstevner i Østfold i 2016, begge hos Tomter Rideklubb på Blixland
Hestesenter. Moss Rideklubb sitt planlagte høststevne på Mossemarka Hestesenter ble avlyst
grunnet konkursen. Kretsmesterskap i feltritt ble arrangert på Tomter sitt høststevne, og
arrangementet var en suksess fra rytternes synspunkt. Det var noe usikkerhet rundt statuttene, og
tolkning av disse, men det var kun sekretariatet som fikk merke. Tomter er pt Østfolds eneste
fungerende terrengbane, og de sa klart fra at de ikke ønsket å arrangere nok et KM om det fortsetter
å være så høye krav til TP. Det blir altfor dyrt. Statuttene må gjennomgås igjen, og
kvalifiseringsdelen må spesifiseres mer nøyaktig. Det må tas standpunkt i om vi vil ha flere
startende, for rekrutteringens del, eller om det skal være litt høyere status på et KM.
Også i 2016 ble det "kun" arrangert Knøttecup og 80cm i egen rytterkrets. Det som var gledelig var at
Tomter fikk sin 80cm bane i gang, og at den ble godt mottatt av ryttere og TP.

Aktive ekvipasjer fra Østfold 2016
Det dukker stadig opp nye spennende ekvipasjer i fylket, og mange østfoldryttere har stilt til start på
stevner andre steder i Norge. Ryttere fra Spydeberg, Halden, Råde, Askim, Moss og Tomter har
figurert” ute”. Vi har hatt ryttere til start på de aller fleste stevnene i Norge, fra Knøttecup til CIC**.
Fordeling blant klubber med ekvipasjer på nasjonale stevner i Norge: (opptelling etter beste evne!)
Tomter: 53 starter
Moss: 51 starter
Råde: 8 starter
Askim: 8 starter
Son: 2 starter
Spydeberg: 2 starter
Eidsberg: 1 start
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Halden: 1 start
I tillegg har Moss Rideklubb/Moss & Omegn Hestesportsklubb hatt deltagere på nasjonale stevner i
Sverige, samt internasjonal deltagelse ved stevner i Sverige og Polen.

Terrengbaner i Østfold 2016
Banen på Mossemarka ligger brakk etter konkursen. Uviss fremtid, da ny driftsansvarlig ikke er på
plass enda.
Son Hestesportsklubb har flotte terrenghinder til trening. Her arrangeres det jevnlige treninger for
flere nivåer, og banen inkluderer alle typehinder for en bra treningsøkt. (grav, opp/nedsprang, vann,
flyttbare hinder)
Tomter fikk første plass i Knøttecupen 2016!! Hvilket betød en sjekk på hele 14.000kr til rekruttering
til feltritt. Forhåpentligvis klarer de å få i gang en 90 bane ila 2017. Tomter hadde hele 34 startende i
Knøttecup i 2016!!
Borge har fortsatt sin treningsbane, og forhåpentligvis blir noen fra klubben med på FBBA kurs ila
2017 så banen får en oppgradering.

Treningstilbud i Østfold
Det har vært avholdt en mengde terrengtreninger også i 2016.
Blixland i Tomter har ukentlig tilbud, Moss og Son Rideklubb har jevnlige treninger. Alle klubbene
introduserer terrengritt i rideskolen. Moss har ikke lengre rideskole, men forsøker å holde
rekrutteringen oppe ved mange innendørs og utendørs treninger på Jeløy.
I tillegg har det vært noen innendørs terrengtreninger på Blixland og på Stall Jegers på Jeløy, samt at
en del østfoldryttere har deltatt på terrengtreninger i andre kretser gjennom hele sesongen. Dette blir
et satsingsområde også vinteren 2016/2017.
Rekruttering til feltritt i Østfold Rytterkrets
Ett tilbakevendende problem er å få informasjon ut til nye ryttere om treningstilbud. Rekruttering
innen feltritt i Østfold er fortsatt svak, og dette har før skyldes dårlig kommunikasjonsmuligheter og
svakt stevnetilbud.
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Konklusjon er at vi må fortsette å bygge ut tilbudet på de stevnebanene vi har, samt fortsette å
informere og avholde treninger. Det er ønskelig med flere startende i feltritt, også i de høyere
klassene. For å få dette til er det essensielt at ryttere har god tilgang på treninger og stevner. Stevner
lokalt rekrutterer flest, men det er en meget bra start med en fin treningsbane også. Det trengs ikke
en hel terrengbane for å avholde en flott introduksjon til feltritt og terrengriding. Et par stokker, en
grøft, stor vanndam og kanskje en liten hekk kan vekke interesse. Spesielt om dette blir introdusert i
rideskoler rundt om. Moro for både hest og rytter!
Rekrutteringsarbeidet fortsetter, og vi håper på enda flere starter fra Østfoldryttere og klubber i
2017. Grenkontakt (i hvert fall om det fortsatt blir undertegnede) har planlagt 3-5 “feltrittskvelder”
ila vinteren og vårsesongen. Her blir det info om grenen, spørsmål/svar, teori, sesongplanlegging,
trening av feltrittshesten – alle nivåer – samt annet aktuelt. Planen er å tilby slike kvelder til
rideklubbene – IGJEN – her trengs litt hjelp til å få en kontaktperson per klubb som faktisk svarer på
mail/henvendelser og er behjelpelig med å arrangere, booke rom etc. (3 slike kvelder avholdt vinter
2015/16)
Også selv om klubben ikke har aktive feltrittsryttere per dags dato trengs en slik kontaktperson.
Dersom ikke rytterne vet om tilbud, har de heller ingen mulighet til å fatte interesse! En e-mail
adresse og et telefonnummer til en som kan påta seg ansvaret for å distribuere informasjon er alt
som trengs.
Det blir fortsatt ukentlige treninger på Blixland, samt jevnlige treninger i Son og på Jeløy. Stall Jegers
på Jeløy og Blixland kommer til å kjøre månedlige innendørs terrengtreninger, hvor det settes inn
flyttbare hinder, stokker, tønner etv inn i hallen. En fin måte å introdusere hester og ryttere til
feltritt, samt vedlikeholde tekniske rideveier for de mer rutinerte. I tillegg kommer Johan Lundin,
tidligere landslagstrener for feltritt i Norge til å avholde jevnlige treninger på Stall Jegersberg i
vinter. En fin mulighet til å se noen av Norges beste feltrittsekvipasjer in action!

MVH,
Annicken Jegersberg
Grenkontakt for feltritt i Østfold.
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Årsberetning Distanse
Selv om det ikke har vært arrangert noe ritt i Østfold i 2016, så har dette vært et fantastisk år sett
med Østfoldøyne innen distanse. De få aktive rytterne Østfold har hatt i 2016 har markert seg helt i
toppen både på junior og seniorsiden.

Spenning helt til slutt
Det var en utrolig spenning knyttet til hvem som skulle få de øverste plassene i
championatplasseringene for 2016 sesongen. Det var kamp helt til årets siste ritt som gikk av
stabelen helgen før jul. Julekakerittet ble arrangert i tøffe, bratte bakker på grensen mellom Rogaland
og Vest Agder, og det var mange blant publikum som regnet med at Østfoldrytterne ikke ville klare
seg så godt som de lokale rytterne i disse tøffe løypene. Men etter et utrolig spennende 80 km ritt,
med årets mest spektakulære innhenting, klarte seniorrytter Tonje Danielson fra Askim å dra hjem
championatseieren. En heftig sluttspurt i 50 km klassen sikret også juniorrytter Nathalie Aas
Hovland fra Fredrikstad 2. plassen i hennes første konkurranse-år.
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Tonjes år
På grensamlingen for distanse i februar vil Tonje Danielson fra Skiptvet (rir for Askim rideklubb) ta
godt for seg av premiebordet for 2016. Ikke bare havner hun på topp med sin Kayo som
championatvinner, hun kommer også på 6. plass med Blue Khamira, på 11. med Doratshah, på 23.
med Cahayla, på 26. med Sanovagan, på 35. med Nickelback og på 40. med Caskada. Med Kayo vil
hun også bli kåret til årets ekvipasje i distanse med hele 650 godkjente kilometer i 2016.
Mens dette skrives er Tonje i Dubai som eneste norske utøver. Hun har blitt invitert av Kronprinsen
av Dubai til å delta i hh sh. mohammed bin rashid al maktoum cup på bakgrunn av sine gode resultater
gjennom året. Rittet er på 160 km gjennom ørkenen.
Tonje deltok også på dette rittet i januar i 2016. I tillegg ble hun tatt ut til det norske vm-laget i
Samorin i Slovakia. Selv om det ikke ble noen plassering for Tonje her, skrev det norske laget
historie med sin syvende plass under et distanse-VM. Så Tonje har vist alle at hun er helt i toppen i
Norge og markerer seg sterkt internasjonalt med flere gode hester.

Årets debutant
Nathalie Aas Hovland fra Fredrikstad og omegn rideklubb deltok i sitt første konkurranseritt i fri
fart i slutten av februar 2016. På våren kvalifiserte hun seg til NM der hun startet med ritt på 80
kilometer for første gang, og endte som første uplasserte. Med sin fjoraber Hvalstads Vilje, endte
hun på 2. plass i championatrangeringen for 2016 i JR/YR, noe som er en solid prestasjon i sitt første
konkurranseår. De endte også på 3.plass som ekvipasje med 454 godkjente kilometer. Dette betyr at
Østfold fikk både 1. og 3. plass her.
Hesten Hvalstads Vilje har blitt trukket fram som den store overraskelsen både i Hestesport, av
stevneveterinærer og av landslagstreneren. Ikke én gang har han blitt eliminert eller fått anmerkning
i de rittene han har deltatt i. Selv om han ser stor og kraftig ut i forhold til de renrasede araberne, så
går han raskere ned i puls enn de fleste, så det blir spennende å se hva han kan utrette videre.
Ekvipasjen har nå gjennomført nok ritt til å FEI-kvalifisere seg, men siden det ikke har gått hele 12
måneder så må de ta et ritt til i mars/april før de kan starte internasjonalt. Det store målet
landslagstrener og Nathalie har satt opp for 2017 er Nordisk Baltisk i Litauen til høsten.
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Første 80 kilometer
Silje Tømmerberg fra Borge Rideklubb har også startet 2 ganger i Middels B i 2016. Med Tonjes hest
Cahayla endte hun på 9. plass i JR/YR med 160 kilometer. Det blir veldig spennende å se hva hun får
til i 2017. Hun viser seg som en lovende, ung rytter som vi kan vente mye av framover.
Planer Framover
Det er flere Østfoldryttere som ønsker å starte med distanseritt i 2017 sesongen. Særlig i de lavere
klassene er det aktuelt for mange å starte. Derfor blir det viktig å prøve og få arrangert flere lokale
ritt med rekrutteringsklasser for å få bygd opp et rikt distansemiljø her i fylket.
I 2017 er målet å arrangere 3 ritt i Østfold. Interessen og henvendelsene fra østfoldryttere som ønsker
å starte er stor og vi vurderer nå å arrangere ritt i Fredrikstad, på Tune og i Halden.
Dette kommer vi tilbake til senere.
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Årsberetning Mounted Games
Østfold er fortsatt den kretsen med mest MG aktivitet. Dessverre er det nå bare Borge RK igjen som har
samlet opp de fleste rytterne og med en gradvis tilvekst av nye. Vi ønsker at sporten skal spre seg utover flere
klubber, noe som ser ut som skjer neste år.

Stevnesesongen startet i år 23 og 24 April, dette krasjet dessverre med Nordisk for lag i DK og Borge hadde
allerede meldt på 2 lag dit så stevnet her i Norge ble gjort om til et parstevne for å få nok deltagelse til at de
også kunne ha TP kurs. Noe som ble godt gjennomført og vi har nå enda mer TP til stevnene vi arrangerer.
For gjengen som dro til Danmark var dette en morsom helg med et voldsomt varierende vær fra 20+ og
strålende sol til en snødekket bane på ca 20 min. Dette var for mange en debut i utlandet. Borge sitt lyseblå
lag endte opp med 5pl totalt i konkurransen kun slått av Tyskland og Danmark sine landslag. Borge sitt svarte
lag endte totalt opp på 10 plass.
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Utover dette har det totalt blitt arrangert 7 stevner i Norge, derav 3 NM runder og et nordisk individuelt
mesterskap og Norway summer challenge som er et internasjonalt lag-stevne.
Norway summer challenge er etterhvert blitt et ganske stort stevne der Sverige Danmark og Norge sender
sine landslag samtidig som dette er et åpent stevne for klubblag. I år ble det utklassing fra Norge sin side der
de dro i land seieren med en god margin. Foran Danmark på 2 og Sverige på 3.
Borge arrangerte Nordisk individuelt som er blitt det største Individuelt stevne i Norden der de bla. har fått til
rytterfrokost og middag inkl. i startavgiften for alle ryttere. Dette er noe som er blitt veldig populært og sprer
seg nå videre i de andre landene.
Sverige var veldig dominerende i toppen og det var en jevn kamp der ingenting var avgjort før siste race.
Seieren gikk til Caroline Claeson fra Sverige. Beste Norske ble Henriette Johansen fra Hurum Rideklubb.
Borge arrangerte også NM individuelt, der både gull og sølvmedaljen havnet hos Borge rytterne Karoline Kjus
(gull) og Mari Næss (sølv).
NM Lag ble arrangert av Drammen Rideklubb på Fredriksborg. Borge sitt svarte lag ledet fra start til mål og
vant med hele 22p ledelse over Hurum som tok sølvet. Borge sitt lyseblå lag tok bronse og Drammen endte
som nr 4.
NM par har det blitt en liten forandring på der de har åpnet opp for at man kan blande par fra forskjellige
klubber. Dette er for å øke antallet startende for å faktisk kunne arrangere et NM. Man er gjerne 5 på et lag
og for at alle "5" rytterne skal få starte har de åpnet opp for dette. Seieren gikk til Borge "sin" Karoline Kjus og
Hurum sin Henriette Johansen.
I tillegg til disse store stevnene ble det også arrangert et endags par-stevne på Mossemarka. Dette ble vunnet
av Borge rytterne Karianne Brekken og Lise Tofteberg. Lise vant like godt både open klassen og novice
klassen! (med forskjellige hester da)
Og sånn i tillegg til alt dette har det vært totalt 5 større utenlandsreiser. Nordisk for lag som jeg allerede har
nevnt, Nissecup i Gøteborg er alltid en brak suksess med supert vær og god stemning. Borge sendte juniorene
sine som tok en hederlig 2pl. Norge sitt senior lag hadde ikke helt helgen og endte opp på 5pl. Sverige vant.
7 Juli pakket landslaget til Norge hestebil og satte nesa mot Irland og VM for lag. Laget bestod av 3 Borge
ryttere, Mari Næss med Litton Drambui, Lise Tofteberg og Polar Pelle og Karoline Kjus med Doogra Dunn.
Henriette Johansen med Rebell fra Hurum og Lillan Akselsen på Iris fra Drammen.
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23 Juli var det tid for avreise til EM i Tyskland og nok en gang var det oppsamling på Fredriksborg, 3 hester ble
lastet på bilen og man kom helt til Gøteborg før lastebilen havarerte og man måtte få leid inn
reserveløsninger for å komme seg videre. Dette ble noe dramatisk men med god hjelp fra venner og kjente
løste dette seg og man kom seg helt til Tyskland bare en dag forsinket. EM er verdens største MG
konkurranse, der går både konkurransen for individuelt og lag går i løpet av samme uke. Laget fra Norge
bestod av: Lise Tofteberg med Polar Pelle og Karoline Kjus med Doogra Dunn fra Borge, Henriette Johansen
med Charlie og Anne Grethe Jarlset med Rory DK fra Hurum og Lillann Akselsen på Iris fra Drammen.
Individuelt red Karianne Brekken på Lady Grace Kelly fra Borge open klassen og Lotta Daler på Sirius fra Borge
under 17 klassen.
Etter endt EM pakket man snippsekken og dro videre til VM for par i Danmark. Der stilet hele 7 Norske par til
start. Beste Norske paret ble Mari Næss og Hedda Stadheim fra Borge Rideklubb.
Siste stevnet for i år foregikk i Gøteborg, nemlig Nordisk for par.1 Norsk par stilte til start, Stine Korslund på
Waterdieks Todiak og Karianne Brekken på Lady Grace Kelly, fra Borge Rideklubb. Vi endte totalt på en 5pl
etter en noe dramatisk finale, der Karianne Brekken ble kjørt til legevakta etter endt finale med en
hjernerystelse etter et noe ublidt møte bakken.
Så nå er det på tide med en pust i bakken for vår del etter en nokså intens sesong. Neste års planer er
allerede i gang. Og det ser ut til at Borge blir oppdelt og endel av rytterne med foresatte skal dra i gang i hver
sine klubber. Borge forblir som lag men neste år kanskje bare med et lag. Dette er noe som er bra for sporten
å få det fordelt ut på flere klubber.
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