
               Invitasjon til Stewardkurs 
Oslo og Akershus Rytterkrets   2-4/9 
Stewardkurset blir arrangert i forbindelse med KM i sprang  

i Ekeberg Rideklubb. 
 

ALLE D, L og E STEVNER MÅ HA EN STEWARD 
Dette gjelder ikke bare sprang, men også dressur, feltritt, kjøring osv, det vil si 
alle grener. Steward er en viktig del av vårt tekniske personell, og vi håper at 
klubbene sender minst en representant hver! Stewards må ha KR1 kurs, eller 
rytterlisens. 
For å bli en god Steward kreves det en kort utdanning, men mye praksis. Nå har 
du muligheten til å bli med på et spennende kurs i regi av Oslo og Akershus 
Rytterkrets Du vil få god innføring i hva en Stewards oppgave er på et stevne, 
og samtidig få være med å prøve ut noen av disse oppgavene. 
 
STED: TEORI: Idrettens hus, Ekebergsletta – Praksis: stevneplassen under KM 
 
Kursplan:   Fredag kl 17.00 – 21.00: Teori. 

Lørdag og søndag: Praktisk jobbing utendørs (husk klær etter 
vær) og noe teori i eget rom. Fremmøte kl 08.00 begge dager. 
Teoretisk prøve søndagen. 

Kursleder:   Tine Hammerich, Mobil 93432921. 
Kursansvarlig: Kristin Høst Grønvold Oslo og Akershus Rytterkrets 
Kursavgift:  Kursavgift kr. 1000 for deltakere    

             Du kan søke sin klubb om å få dekket kursavgiften. 
                       Oark refunderer kursavgift til kretsens klubber ved bestått. 

 
Dette inkluderer kaffe, saft, frukt eller litt mat på teoridagen og et varmt måltid 
lørdag og søndag på stevnet. Brus, snop, vafler, toast etc. kan kjøpes på 
stevneplassen.    Bindende påmelding senest 10.august 
 

Deltagernavn med adresse, mailadr, fødselsdato, klubb / krets og tlf. nr.  
sendes til post@oark.no 

  
 Deltakere fra Oslo og Akershus Rytterkrets vil bli prioritert hvis det blir fullt. 

Aldersgrense 18 år. Plass bekreftes på mail. 
Kursavgift betales til Kretsens konto: 1607.55.78737 og kvittering medbringes. 



HUSK Å TA MED REGLEMENTER TIL KURSENE: KR I, KR II, KR IV. 
Finnes på rytter.no.  For mer informasjon, ring undertegnede.  

Vi ønsker velkommen til kurs!!  


