INVITASJON TIL PROGRAMTRENING MED KURT CHRISTENSEN FOR
REKRUTTERINGSGRUPPENE PONNI, JUNIOR OG UNGE RYTTERE FREDAG 31. MARS
2017 PÅ ALVØEN
Kriterier for å være med i Rekrutteringsgruppen er at ekvipasjen allerede er kvalifisert
og/eller har en ambisjon og et realistisk mål om å kunne ri NM individuelt i 2017/2018
Gamle og nye ekvipasjer ønskes velkommen!
Nye deltakere bes fylle ut registreringsskjema med oppdatert informasjon og sende
dette som vedlegg til e-post med påmeldingen til både Unni.Henriksbo@hioa.no
og bodil1971@gmail.com
Vi er så heldige å ha fått Kurt Christensen til å dømme og veilede utøverne. Han er
internasjonal dommer med bred erfaring og kompetanse om dressursporten og
ferdighetsutvikling hos både hest og rytter. Han vil gjennomføre opplegget sammen med Tine
Øye.
I denne samlingen vil dere ri program, få tilbakemelding og veiledning i å forbedre øvelser. Vi
ber om at dere gir oss beskjed om hvilket program dere ønsker å ri samt medbringer to
dommerprotokoller for det aktuelle program.
Dere skal ikke ha stevneantrekk, men vi ønsker at hesten skal være flettet slik at den
forbinder treningen med stevne.
Det er ønskelig at foreldre og trenere er til stede og overværer ridningen, vurdering og
tilbakemelding. Det kan være nyttig om dere også filmer slik at rytterne kan se på dette i
ettertid og som hjelp for videre trening og stevneforberedelser.
Bodil Hansen er kontaktperson og organiserer samlingen i samarbeid med Grenutvalg
Dressur. Spørsmål om samlingen kan rettes til henne på tlf. 98 28 63 29.
Det er mulig å leie dagbokser.
Betaling
Treningsavgift
Dagboks

kr. 600,- pr. dag
kr. 250,- pr. dag

Faktura tilsendes fra NRYF
Betales kontant

NB! Boks må bestilles ved påmelding!
Påmelding innen fredag 24. mars på e-post til bodil1971@gmail.com
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