SAMLINGER I REKRUTTERINGSGRUPPENE FOR PONNI, CHILDREN, JUNIOR OG
UNGE RYTTERE PÅ ØSTLANDET*
Høsten 2017 har vi foreløpig planlagt følgende samlinger (rev 21.09.2017):
30. september
01. oktober
28. oktober
29. oktober
25. november
26. november

UTGÅR!
UTGÅR!
NY!
NY!

Ponni
**Children, junior og unge ryttere
**Children, junior og unge ryttere
Ponni
Ponni
**Children, junior og unge ryttere

Nytt nå er at vi i tillegg til de etablerte gruppene, ønsker kategorien **Children velkommen
sammen med junior- og unge ryttere.
** Rytter kan konkurrere som Children til og med utgangen av det kalenderår vedkommende fyller 14
år. Children kan delta i kretsmesterskap og landsmesterskap f.o.m. det kalenderår de fyller 11 år og
norgesmesterskap f.o.m. det kalenderår de fyller 13 år. (jf KR I - § 122)

Invitasjon til hver enkelt samling legges ut på www.rytter.no senest 3 uker i forkant, men
hold av datoene allerede nå om du er interessert i å delta.
Kriterier for å være med i Rekrutteringsgruppene er at ekvipasjen allerede er kvalifisert
og/eller har en ambisjon og et realistisk mål om å kunne ri NM individuelt i 2018.
For Children gjelder at de minimum rir stabilt FEI’s innledende program for children.
Noen av dere har allerede deltatt på våre samlinger, noen har gått over fra ponni til hest og
andre har fått ny ponni/hest. Dere er alle velkomne til å delta og til å få vurderinger og råd
for videre satsing selv om dere enda ikke er stabile i aktuell kategori eller på aktuelt nivå.
*For øvrige landsdeler arbeider vi med å få avklart tilbudet, og det vil bli lagt ut
informasjon om dette i løpet av kort tid.
Spørsmål om samlingene eller annet om Rekrutteringsgruppene kan rettes til
Lise Oppegård, lise.oppegaard@gmail.com tlf. 90 03 01 11
Unni Henriksbø, Unni.Henriksbo@hioa.no tlf. 95 21 61 80

Vennlig hilsen
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