Norges Rytterforbund inviterer til

Fagkonferansen
for trenere og ridelærere 2017
Konferansen tar for seg aktuelle temaer i dagens trenersituasjoner med både teori og
praksis. Tema for årets konferanse er hestens sanser – hva kan vi lære av hestens
sanseverden. Konferansen er åpen for alle som vil delta.
Dato/tid:

Lørdag 18. november, kl. 09.00 – 17.00
Søndag 19. november, kl. 09.00 – 16.00

Sted:

Drøbak Ridesenter, Nedre Elle vei 40, 1449 Drøbak

Deltagere:

Trenere og hestefolk som ønsker mer læring i hverdagen.

Pris:

Konferansen er gratis for trenere autorisert i NRYF og ridelærere utdannet ved Norsk
Hestesenter. Pris for øvrige: 400 kr pr dag. Faktura vil bli sendt ut i etterkant. Vi
minner om bindende påmelding.

Praktiske
opplysninger:

Det vil være åpen kiosk på stedet, med salg av varme/kalde retter, noe søtt og kald/
varm drikke.
Det er fri tilgang på kaffe og te gjennom helgen. Det blir egne stands for disse.
Lunsjen inkl. frukt og drikke vil være i tilknyttet bygning med sitteplasser til alle, pris
rundt kr. 120,- Det finnes betalingsterminal, men vi anbefaler alle å ha med
kontanter for raskere betaling i kiosken.
Ta med pute til stolene. Vi har dessverre ikke puter til alle stolene. Ridehuset varmes
opp når behov.

Påmelding:

Innen 13. november på egen link:
MELD DEG PÅ HER

KUN EN DELTAKER PR.PÅMELDING. Vennligst ikke send mail for påmelding
Spørsmål:

Kontakt Utdanningskonsulent Kirsten Arnesen – kirsten@rytter.no

Overnatting:

Reenskaug Hotell, Drøbak
Vestby Hyttelandsby, 5min kjøring
Drøbak ridesenter 10 senger/ 2 rom, kr.100/ pers, mail@droebakridesenter.com

Foredragsholdere og innhold
Pether Markne – svensk suksesstrener i sprang og dressur
Pether er svensk A-trener i sprang og dressur og har gjennom mange år
vært en del av toppen i svensk ridning. Han har også et samarbeid med
NRYF og er kjent for sin grunnleggende og gode undervisningsform. Vi får
se han i aksjon både i sprang og dressur på konferansen.
Cecilia Lönnell – forsker og veterinær
Cecilia har gjort omfattende forskning på belastning og ridning for det
Svenske Landbruks Universitet. Nå er hun også ute med bok om hvordan å
holde hesten holdbar og motivert.
Svein H. Bakke – veterinær
Hestens sanser er et av temaene for konferansen og vi skal med Sveins
kyndige veiledning og videovisning på storskjerm, dissekere oss inn i
hestens sanser.
Maria Terese Engell
Maria er utdannet veterinær og har gjort studier på hest og rytter i
samspill. Hun jobber med ryttere og deres kommunikasjon med hesten
gjennom kroppskontroll og bevissthet.
Stein Endresen – profesjonell trener og rytter
Diplomtrener og rytter Stein har mange år bak seg på elitenivå og har tatt
frem utallige unge ryttere til et høyt nivå i sprangridning. Han skal ha en
clinic med grunnleggende sprangridning og gir tips til din trenerhverdag.
Norsk Hestesenter
NHS er Norges senter for utdanning av ridelærere. Det å være i praksis
under utdanning er en del av læringen. Vi får en innføring i hvordan
praksisplassene fungerer og hvem som kan bli praksissted.
Mingling og diskusjon
Lørdagen blir det mulighet til å stille våre foredragsholdere spørsmål mens
vi mingler i ridehallen. Det blir sosialt og hyggelig – og ikke minst lærerikt!

Program Fagkonferansen
Lørdag 18.november kl.09.00
Registrering og kaffe/ te kl.09-10 - kiosken er åpen til kl.10
Velkommen! Utdanningskonsulent Kirsten Arnesen NRYF
NRYF og Drøbak Ridesenter
Pether Markne - grunnleggende sprangridning
Lunsj
Mingling og sosialt i ridehuset - møt 4 trenere til diskusjon
Pether Markne - dressurridning unghest og erfaren hest
Cecilia Lönnell, forsker og veterinær - holdbar og motivert hest
Avslutning i ridehallen - gløgg og pepperkaker/ krydderkake
Slutt for i dag og vel hjem – kl.17.15
Søndag 19.november kl.09.00
Oppmøte, kaffe/ te, kiosken er åpen til kl.09.30
Norsk Hestesenter - Praksisplass, en gunstig ordning for alle
Veterinær Svein Bakke - vi dissekerer oss inn i hestens sanser - Live!
Lunsj
Maria Terese Engell - Hest og rytter i balanse

Stein Endresen - clinic i grunnridning
Slutt for i dag - takk for i år og vel hjem – kl.16.00

Vi må be deltakere møte i god tid, det kan bli kø i innsjekkingen.
Vi ønsker også - i respekt av foredragsholderne - at man kommer i god tid til passene sine
og blir ved dem gjennom hele foredraget.
Vi varmer opp hallen ved behov, men kle deg godt og ta gjerne med sittepute og
termokopp til kaffen ☺

