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Stevner 
Det har vært god fordeling av D-stevner i rytterkretsen gjennom 2011, med spesielt jevn aktivitet 
i månedene mai-november. 
Deltakelsen ved de ulike stevnene har i stor grad vært stabil. Men har sett antydning til en noe 
utflating i tilveksten, men de aller fleste arrangørene har likevel kunnet gjennomfører oppsatte 
klasser med tilstrekkelig antall deltakere. 
Tilsvarende tidligere år, har det dessverre vært få oppsatte ponniklasser ved våre D-stevner. De 
fleste arrangørene som har avviklet ponniklasser, har i stor grad gjennomført disse klassene 
samme dag som klassene for hest. Kretsen vil oppfordre til å avholde rene ”ponnidager”, ref 
fjorårets årsmelding og etter ønske fra banebygger komiteen. Dette både av hensyn til sikkerhet, 
banebyggingen og de utfordringer en kombinasjon av denne type stevne byr på, samt deltakere 
og risiko for lange stevnedager.  
Det er som tidligere et absolutt ønskelig med flere ponniklasser og klasser som bidrar til 
stevnerekruttering i kretsen, men det må likevel legges til rette for gode stevner og at klassen 
følger de krav, forventninger og hensyn i reglementet som ligger til et D-stevene. Kretsen minner 
om at det skal stilles andre krav til et D-stevne i forhold til et UK-stevne eller et internt 
klubbstevne. 
Vi har sett en stor bedring med hensyn til rapportering av UK-stevner og at stevnearrangørene er 
oppmerksomme på at godkjent teknisk personell benyttes. 
 
Ved oppsettet av terminlisten for 2011, viset den totalt 34 stevner fordelt på 51 stevnedager. 
Etter løpende endringer gjennom året endte kretsen totalt på 28 avviklede D-stevner, sprang. 
 
 
Teknisk personell 
I samarbeid med SDK har rytterkretsen stått som vertskap av 2 regionale dommersamlinger. 
Samlingene er tilrettelagt og ment å favne primært alle SDA og SD1 i vår region. 
Første samling ble avviklet 5. februar, ved UBC Ullevål Stadion, i samarbeid med Ivar Alme fra 
SDK. 
Samling nr to ble avviklet 26. november, ved Olavsgård, i samarbeid med Ole Kristian Buer fra 
SDK. 
Kretsen har gjennomført et oppgraderingskurs for sprangbanebyggeraspiranter. Kurset ble 
avviklet under sommer stevne i Drammen og med Ole Stokke som kurslærer. 2 SDA, Odd 
Gunnar Stakvik og Thor Gunnar Mathisen, gjennomførte og bestod kuret, og er dermed 
oppgradert til SB1. Begge et meget godt tilskudd til kretsens ellers mangelfulle 
”banebyggerstall”. 
4.mars arrangerte rytterkretsen SDA kurs med 6 deltakere og Ivar Alme som kurslærer. 
 
Rytterkretsen har fått innmeldt 4 stk Feil og Stil dommere, som har gått aspirantkurs i annen 
krets. 
 
 
 
 



 

Kretstrening sprang 
Det er blitt gjennomført en treningshelg for noen av kretsens sprangryttere. 
Nivå 110 cm – 130cm. 
Etter tidligere positive tilbakemeldinger og vellykkede treninger med nederlandske Luc Steeghs, 
ble det bestemt å hente han inn på nytt. 
Nittedal Rideklubb, med Janicke Sæther Olsen og Vivian Lysgård i spissen, stilte sporty opp og 
påtok seg hele gjennomføringen av treningshelgen med Luc. De sørget for en god og 
velorganisert treningshelg ved deres anlegg, hvor 12 deltakere fikk ri 2 rideøkter hver, fordelt på 
to dager. 3 testryttere deltok i tillegg ved clinicen, lørdag ettermiddag. 
Rytterkretsen vil rette en stor takk til flotte og engasjerte medlemmer i Nittedal Rideklubb, og 
takke for flott innsats og en godt forberedt treningshelg. 
 
 
Resultater og utmerkelser i kretsen 
 
Ryttere fra kretsen har også i 2011 vært sterkt representert ved stevner på alle nivå.  
Både nasjonal og internasjonal. Hest og ponni. 
 
KM-hest ble avholdt ved Ekeberg Rideklubb, første helgen i september. Både individuell og 
lagkonkurranse ble avviklet som planlagt. 
 
Resultater individuelt jr: 
Gull      - Sara Asdal (ULLE)/ Perlieni 
Sølv      - Lisa Maagerø (SØND/Gamzas Quido 
Bronse - Adeleine Mazarino (DIKE)/Querini 
 
Resultater individuelt yr: 
Gull      - Ida Johansen (SØND)/ Citadelle  
Sølv     - Kristine Seierstad (EKEB)/Unitedstar  
Bronse - Ingrid Carlèn (DRØB)/ Carlton Flag 
 
 
Resultater individuelt sr: 
Gull      - Helene Norheim (EKEB) /Ramzes  
Sølv      - Heidi Englund (EKEB)/ Zeus 
Bronse – Heidi Plum Bjønness (SØND)/Nestor 
 
Resultater lag: 
 

Gull     
Søndre Nordstrand Rideklubb  

          Nøklestad, Isabelle Bodin Attention Please IV 

          Elkjær, Susanne Winny 

          Johansen, Ida Citadelle 

         Heltberg, Karoline Corneliussen 
Lupus B 
 

Sølv 
Drøbak Rideklubb 
           Small, Sarah M Gangnæs                                                  DeLorean 
              Carlén, Ingrid Emilie S.                                                     Carlton Flag 
              Thorsen, Anne-Karin                                                          Pedro IX 
           Vendelsen, Elisabeth                                                          La Jule 
 

 
 
 



 

Bronse 
           
Søndre Nordstrand Rideklubb 
           Maagerø, Lisa                                                                     Gamzas Quido LT 
              Kristiansen, Maiken                                                           Victor H 
              Vik Theien, Tobias                                                             Michen af Nedergård 
              Bjønness, Heidi Plum    Nestor       
             
            
 
KM-ponni ble som i fjor avviklet på Østern Brug ved Bærum Rideklubb. 
Også her ble både individuell og lag-konkurransen avviklet med god oppslutning. 
 
Resultater ponni kat. III/II : 
 

Gull - Ulven, Lisa (BÆRU) Loch Corrib       

Sølv - Siggerud, Emilie (DRØB) Wendy      

Bronse - Lien, Karoline (BÆRU) Zidane      

 
Resultater ponni kat. I : 
 

Gull - Hansen, Aurora W. (SØRK) Tireve Midnight Express      

Sølv - Jerring, Cathrine (BÆRU) Freddies Lady      

Bronse - Røkeberg, Cathinka (BÆRU) Comet IV      

         

 
Resultat ponni, lag : 
 

Gull BÆRUM     

 Ulven, Lisa Loch Corrib     

 Sønsteby, Siril Grangerview Ice Man     

 Haugen, Nikoline Mister Jones     

 Winje, Thea Ballybough Samson     

Sølv BÆRUM     

 Steen, Andrea Isabell Romany Jane     

 Sekkelsten, Sofie Leading The Way     

 Bendriss, Isabelle Colour Code     

       

Bronse 
 
BÆRUM     

 Hjemdal Wallace, Fanny Miss Moneypenny III     

 Jerring, Cathrine Freddies Lady     

 Walter, Hanna Woodstock Lucky Lad     

                       Øie Andresen, Nicolay                                          Candy Apple 
 

 
 


