NORGES RYTTERFORBUND
NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION
N - 0840 OSLO

Tlf: (+47) 21 02 96 50
Fax: (+47) 21 02 96 51

Oslo, 02.02.2017

Invitasjon til Trener 1 Kjøring 2017
Norges Rytterforbund i samarbeid med Grenutvalget i kjøring inviterer til Trener 1 Kjøring
med oppstart vinteren 2017. Kurset går over fire helger og avsluttes med en teoretisk
hjemmeeksamen. Datoer for samlingen ser du nedenfor. Fagplan Trener 1 Kjøring med
detaljert informasjon om kursets innhold, finner du på NRYF hjemmeside under Utdanning –
Trenerutdanningen. Les denne før du søker.
Samlinger
11-12.mars

Treningsledelse / Treningslære / Førstehjelp
Sted: Norsk Hestesenter, Starum
Kursholdere: Anne Grete Lieng og Øystein Bakken

8-9.april

Maraton
Sted: Norsk Hestesenter, Starum
Kursholdere: Lotta Pålsson og Øystein Bakken

24-25.juni

Dressur
Sted: Norsk Hestesenter, Starum
Kursholdere: Tone Løken og Wenche Johannesen

19-20.august

Presisjon
Sted: Askim Ridesenter/ Rideklubb
Kursholdere: Øyvind Mikkelsen og Eivind Davik

Kursavgift
Pris pr. deltaker er Kr. 8000,Dette dekker lunsj alle kursdager, noen pensumbøker og diverse kursmateriell. Kursavgiften
vil bli fakturert i sin helhet etter man er tatt opp til kurset. Reiseutgifter, andre måltider og
eventuell overnatting må dekkes av den enkelte kursdeltager. Informasjon om overnatting gis
i agendaene før hver kurshelg.
Deltagere og opptakskrav
Det tas opp maks 20 deltagere til kurset.
Søkere må ha dokumentert egenferdighet (hva du har prestert i kjøring) tilsvarende
Lett/Middels nivå (resultatlister foretrekkes) i en eller flere av disiplinene og dokumentert
egenpraksis (hva kan du som trener).
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Du må dokumentere (skriftlig) at du praktiserer som trener og hvilket nivå det er på. Du bør
være aktiv trener og ha en målrettet plan om å være trener. Referanser kan oppgis på
søknaden under friteksten «ditt virke».
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.
Følg lenken for påmelding og info som blir gitt underveis. Du kan bare søke en gang, så les
fagplanen og denne invitasjonen godt før du starter søkeprosessen. Du må ha
dokumentasjonen klar før du starter søknaden. Bilder, PDF og WORD lastes fint opp.
Påmelding
Påmeldingsfrist 20.februar kl.11.00. Søknaden skal sendes elektronisk via denne linken
https://response.questback.com/norgesrytterforbund/trener1kjoring2017
Søknaden er først godkjent, når du får kvittering tilbake fra Questback.
Søkere får beskjed innen 25.februar om de får plass eller ikke. Vi tar ikke imot søknader som
sendes på mail eller i posten.
Kursmateriell
Kursavgiften dekker noen pensumbøker og kursmateriell. I fagplanen kan du se en oversikt
over pensum/ litteratur.
Generelt
Godt dokumenterte søknader prioriteres. Dine erfaringer og nivå kan dokumenteres med skriv
fra trenere, kurs du har deltatt på og deltagerbevis.
Resultatlister ønskes. Lenke legges inn i søknaden fra Horsepro.
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 kjøre på kurset, men alle skal undervise.
Deltagerne må delta på alle samlingene for å bestå kurset. Det gis ikke utsatt frist for å ta en
av samlingene ved en senere anledning, det samme gjelder innleveringer underveis i kurset.
Det er tre innleveringer i tillegg til eksamen.
Overnatting på Norsk Hestesenter organiseres av NRYF.

Les invitasjonen og fagplaner nøye før du søker – all informasjon er gitt her!

Søknad Trener 1 Kjøring 2017

