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Kretstrening i kjøring 

6. og 7. oktober 2012 

OARK inviterer til kretstrening i kjøring Oslo/Akershus 

Egenandel kr. 500,- pr ekvipasje (inkl. groom) 

Instruktører: Lene Kragh og Wenche Johannesen. 

Sted: Ekeberg og/eller Alna Ridesenter (avhengig av vær, bunnforhold og 

temperatur) 

Prioritering av deltakere: Medlemmer av klubber i OARK har fortrinnsrett, 

begrenset antall plasser. Vi vil prioritere kusker i kretsen som allerede konkurrerer 

eller ønsker å konkurrere og de som kjører par/flerspent! Er det plass, vil 

ekvipasjer utenfor kretsen kunne delta etter søknad (egenandel for disse blir i 

tilfelle kr. 1.000,-). Send din søknad innen fristen (se nedenfor), også de utenfor 

kretsen! Blir det raskt fylt opp med kretsens medlemmer, vil de utenfor kretsen 

få rask tilbakemelding på at det ikke er plass. 

Ekvipasjene vil få trening og bedømmelse i dressur, trening i presisjonskjøring og 

maraton samt teori, spesielt innen deltagelse på stevner og opplæring av groomer 

(medhjelper) i maraton. 

Begrenset mulighet for oppstalling kr. 150,- pr. natt pr hest – ta med eget fôr. Må 

forhåndsavtales! 

Mulighet for å delta på felles lunsj og middag som betales av den enkelte. Hvis du 

har behov for overnatting for deg (og groom), så gi beskjed om dette ved 

påmelding, så ser vi hva vi kan ordne. Lørdag kveld møtes de som ønsker det til 

felles middag som betales av den enkelte. Gi beskjed ved påmelding om du skal 

delta (og evt antall personer). 

Søknad om deltakelse innen 3. september til kjorestevne@gmail.com – du vil 

motta en bekreftelse på at påmeldingen er MOTTATT. Bekreftelse på plass med 

mer informasjon sendes ut ETTER påmeldingsfristen har gått ut.  

Det tas forbehold om at vi får nok påmeldte for at treningen gjennomføres. 

Søknad om deltakelse må inneholde følgende informasjon: 
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 Navn og alder på kusk 

 Navn, rase og alder på hest(er) 

 Hvilken klubb du er medlem av (kontingent for 2012 må være betalt) 

 Navn og alder på groom, og litt info om evt erfaring denne har som groom 

 Ønsker om oppstalling eller overnatting 

 Om du (og evt groom) skal delta på felles lunsj (kr. 50 pr. person?) 

 Om du skal delta på felles middag lørdag kveld (på restaurant, betales av 

den enkelte, oppgi antall personer som skal delta) 

 Noen ord om hvor lenge du har kjørt hest, dine ambisjoner innen 

kjøresporten, nivå pr. i dag, samt evt hva/om du har startet til nå 

(gjeldende ekvipasje samt evt kusken med annen/andre hester) 

Velkommen med din søknad! 

 

Nina Bakkelund 

Grenansvarlig kjøring OARK 

Mobil 911 77 512 

kjorestevne@gmail.com 

 

  

Lene Kragh på NM 2012 
 

Wenche Johannesen på NM 2012 

Bilder er tatt av Lisbeth Simensen © 
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