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Hvorfor være medlem av NVHSK?
Vi i NVH mener vi har startet en klubb som ønsker å være åpen og inkluderende for alle, både
de som vil satse høyt, de som bare vil ha gressklipper- hest og alle imellom. Som medlem i en
klubb er ditt barn også grunnforsikret!
Vi har høy kompetanse og erfaring å hente fra våre medlemmer, noen driver hestesport på
toppnivå mens andre driver like seriøst, men deltar likevel ikke i konkurranser.

Vi i styret ønsker oss en levende klubb.
Engasjement fra medlemmene og
familiene rundt dem er viktig for oss,
og klubben blir hva medlemmene gjør
den til.
- NVHSK

Styret har som mål å hjelpe våre medlemmer til å sette viktigheten av hesten og eierens samarbeid i fokus, samt få alle til å føle seg velkommen uansett bakgrunn, evne eller økonomi.
Vi vil fremme ”fairplay” holdninger i sporten vår, et riktig og sundt hestehold.
Vi ønsker å gi våre medlemmer muligheten til å skaffe seg kunnskap om alle tema innen hestehold og hestesporten.
Å få alle nye medlemmene til å ta Grønt kort er et mål, ettersom dette gir dem et viktig og godt
grunnlag for å kunne drive med hest.
Våre medlemmer vil derfor kunne delta på aktiviteter klubben setter opp, både med og uten
hest, til priser de fleste kan ha råd til. Vi vil også ha treninger for hester og folk på alle nivå,
både ferskinger og mer erfarne, de som kan mye og de som er nybegynnere.
Når klubben arrangerer stevner håper vi at flest mulig melder seg frivillige til å gjøre en
innsats, det være som kakebaker eller bæsjeplukker. Alt trengs.
Vi ønsker også at foreldrene engasjerer seg, og vil prøve å få til foreldre kurs/samlinger minst
en gang i året. De er selvsagt ellers alltid velkomne til å være sammen med sine barn på klubbens aktiviteter ellers.
Vi har også Grasrotandel konto! Så meld på nr 992193441
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Hva er grønt kort?
Når noen begynner å ri så er som regel interessen der, men kunnskapen mangler. De fleste begynner derfor ofte på rideskole der man kan få grunnleggende ferdighetstrening. Norges Rytterforbund
(NRYF) har utarbeidet en lærings-stige hvor man tar Rideknapper. Man begynner med grad 1 og lærer
seg oppover til grad 5. Hver godkjent grad premieres med en ”knapp” og diplom. Dette gjøres av
godkjente instruktører.
Når man skal ta rideknappen grad 5/Grønt kort skal man ha både teori og praksis og det er ganske
omfattende materiale de små (eller du) skal igjennom, så dette gjør de ofte i små grupper slik at de
hjelper hverandre med å øve, pugge og lære. Det skal sees en sikkerhets video, det skal mønstres
hest, det skal rides og svares på spørsmål angående anatomi og sikkerhet ved ridning.
Når man består denne ”knappen” er man i teorien klar for å starte stevner. Stevner kan kun arrangeres av en godkjente klubber og ikke av uavhengige Rideskoler.
Så det er bare å melde seg på stevner!
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Stevner
Hva må jeg gjøre for å kunne delta på stevner for sprangridning?
Når du har klart Grønt kort kan du skaffe deg ”rytterlisens”. Rytterlisens er en lisens man betaler til NRYF for å få lov til å delta på stevner i Norge. Det er forskjellige typer lisensinnbetaling,
alt etter hvilke stevner man skal delta på. Prisen for å delta på små distriktstevner er lavere enn
for å delta på nasjonale eller internasjonale stevner. Du kan velge lisens med eller uten forsikring. Det er også lurt å ha hesten forsikret.
Hva må jeg gjøre for å kunne starte stevner ? Rytteren/kusken melder seg så på Horsepro sine
sider (horsepro.no) som rytter.
Har man egen hest man skal starte, må denne ha hestelisens. Noe som betyr godkjent Pass og
innbetalt hestelisens inneværende år. Man må også sørge for oppdatert vaksinering.
Skal man starte en hest man ikke eier selv hest må også denne være innmeldt og betalt for.
Dersom hest eller rytter ikke er betalt for får man ikke meldt seg på stevner online.
Ekvipasjen meldes så på de klasser den ønsker å starte. All påmelding skjer online på Horsepro.
no.

Hva skjer på stevne dagen?
På den store dagen må man som regel starte tidlig. Utstyr og hest bør være gjort så klar som mulig
dagen før. Og så trenger man et nummer-skilt hvor ekvipasjens deltager-nummer skal stå. Disse får
man kjøpt på de fleste hestebutikker.
Når man ankommer stevneplassen skal man etter regelen ikke losse hest før man har vært i sekretariatet og betalt startavgift, og fått sett på startlister for å finne sitt start nr. Så kan man losse hest og
begynne å bli nervøs.
Av respekt for andre så er det viktig å være oppmerksom og presis på stevneplassen. Gjør dere også
kjent med hvor førstehjelp og annen assistanse er å finne.
Lykke til!
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Foreldrene sin oppgave
Uansett hvordan man vrir og vender på det så er det foreldre som må ha hovedansvaret for barnet
sitt og eventuelt hesten de får. Det er derfor lurt å sørge for at barnet har ekte interesse og vilje til å
bruke all tid og energi det kreves for å ha en hest selv, før de får det.
Det er også viktig å ha tenkt nøye gjennom det i familien ettersom det kreves flere timer arbeid hver
dag, pluss oppstalling, skoing, veterinær, tannrasping, mat, flis, kanskje kiropraktor eller fysioterapi.
Utstyr er viktig. Det evige jaget etter den perfekte salen, eller selen. Det er uhyre viktig at utstyret
passer. Så legg heller litt penger i utstyret enn å påføre belastningskader på hesten. Et dårlig tilpasset utstyr på rytter/kusk er heller ikke bra. Og det er viktig å ikke fryse på vinteren. Blåe fingre og tær
etter en tur på vinterstid er ikke gøy.
Jevnlig instruksjon er å anbefale og gjerne flere instruktører for variasjon og utviklingen sin del. Å
få luket bort småfeil så tidlig som mulig gjør det så mye enklere å bli flink når man lærer mer!
Etter hvert som barnet blir tryggere og flinkere på hesteryggen vil det nok kreve stevnestart. Instruktørene bør vite når barnet er klart for å starte eller ikke. Hva barnet selv sier skal selvsagt også
gjelde, men skaden en dårlig start på første stevne kan gi, gjør det lurt å høre på instruktøren(e)..
Læringskurven er for noen bratt og krevende, mens andre bruker lang tid og rir mest for kos. Men
alle har det gøy og får lære å samarbeide med hesten. Og de lærer at det stilles krav. Det er mange
timer med børsting, møkking, seletøy smøring og gulvkosting, trening, terping og atter trening som
ligger bak en god ekvipasje.
Som foreldre er det viktig at dere stiller opp og gir støtte. Det er bra å vise interesse, støtte det
når det ikke går så bra og oppmuntre til å ” komme seg rett tilbake i salen”. Bokstavlig talt i mange
tilfeller ettersom man må regne med å falle av innimellom. ( 100 ganger for å bli en god rytter sies
det..)
Vi oppfordrer alle foreldre til å støtte opp om ”fairplay” prinsippet. Man må tåle å ikke vinne, man må
kunne glede seg på andres vegne. Det er viktig å huske at hver ekvipasje aller mest konkurrerer med
seg selv, å ha fremgang og å bli bedre og med samkjørt for hvert stevne de starter. Å vinne rosetter
og premier er en bonus selvsagt, men hjelp barna deres å se andre mål med ridningen enn bare premien. Først da får man nyte denne sporten fult ut!

Å eie egen hest
Mange små og store drømmer om å ha egen hest, ytterst få har muligheten til det.
Her er noe man må tenke gjennom før man kjøper seg egen hest:
Hvilken type hest passer man til, og hva koster en slik en? Og hva koster utstyret den trenger?
Hvor kan man stalle den opp, og hva koster det?
Får man med for i stall-leien? Hvis ikke hvor får man det fra og hva koster det? Hva med flis?
Hvor er nærmeste dyrlege? Hva med smed?
Hvor er nærmeste instruksjonsmulighet?
Hvordan får jeg transportert hesten?
Hvor mye tid har jeg til hesten hver dag? Kan jeg eventuelt få en for- rytter en dag eller to i
uken?
Hvem passer hesten når jeg skal på ferie?
Om du har løsninger og svar på disse spørsmålene så er det bare å rope JIPPI og begynne å tråle
internett etter hest. Det kan være lurt å be andre hestefolk om tips og råd. Som regel er alle glade for
å hjelpe!
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Hva kan man gjøre sammen med hesten?
Sprangridning
En sprangkonkurranse er en utfordring der hest og rytter (ekvipasjen) i samarbeid settes på prøve
under varierende forhold, på en bane med forskjellige typer hinder. Gjennom konkurransen skal hesten vise sin kapasitet, energi, forsiktighet, mot og lydighet. Rytterens hovedoppgave er å få frem det
beste i hesten og i seg selv som rytter.
Det konkurreres i Norge i klasser med hinderhøyde fra 50 cm til 160 cm, som er Grand Prix nivå. I de
fleste sprangkonkurranser er både ridefeil og tiden tellende for resultatet. Ridefeil kan være vegringer, nedslag av hinder, feilridninger eller overskridelse av tid. Vinneren av en konkurranse er den
ekvipasjen som gjennomfører rittet med færrest mulig feilpoeng og/eller raskest mulig tid, avhengig
av bedømmelsesmetoden. Det er egne klasser for hester og ponnier i Norge.
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Egenskaper hos en god sprangrytter
Gode rideferdigheter i praksis er en nødvendighet for rytteren. En god rytter har en ydmyk kontroll
over hesten, en følelse for rytme og tempo som er i samsvar med hestens bevegelser. En hest veier
som regel fem ganger så mye som rytteren, som dermed aldri kan ri på ren styrke, men på teknikk og
følsomhet. Rytteren må også ”plassere” hesten på et avsprangspunkt/ satspunkt som er riktig for sin
hest i forhold til å få ut det beste i hesten i hvert sprang. Anridningen til hinderet og landingen etter
hinderet er minst like viktig som spranget i seg selv, der rytteren skal la hesten gjøre jobben på en
naturlig måte. Rytteren må ha evne til å minske tempoet uten at hesten mister sin aktivitet, energi,
aksjon og selvbalanse, samt øke tempoet uten at hesten mister selvbalansen og den naturlige runde
kurven.
En god rytter tenker før han/hun handler. Her er det en hårfin balansegang mellom reaksjonsevne
og å få den beste løsningen ut i praksis. En sprangrytter må være modig, kald og rolig, men ytterst
oppmerksom og fokusert. Rytteren spiller på lag med hesten og går på kompromiss med den om
nødvendig. Når man kommer opp på et høyt nivå gjelder dog én filosofi med noen få unntak: Sprangrytteren er ikke bedre enn hesten han/hun sitter på.

Egenskaper hos en god spranghest
En topp spranghest må være modig, ha god psyke, ha stor forsiktighet (ikke rive ut ifra normale omstendigheter), ha stor kapasitet (evne til å hoppe høyt og langt) og en god selvbalanse. Det hjelper ikke
om en hest kan hoppe store hindre, hvis hodet ikke er på rett plass, eller at den ikke er interessert i
å samarbeide. Hesten må like det den gjør, men den kan også lære seg til å like jobben hvis den blir
riktig og rettferdig skolert/behandlet. En avspent men samtidig ”våken” hest som stoler på rytteren
sin vil som regel yte sitt beste. Først da kommer alle hestens kvaliteter best frem. For å få dette til må
hestene være topp trent og i meget god kondisjon.
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De forskjellige hindertypene
Rekk: Et rettoppstående hinder der bommene er plassert horisontalt over hverandre.
Oxer: Et lengdesprang bestående av to elementer, som er rettoppstående i fronten med
en bom i bakkant.
Trippelbar: Et lengdesprang bestående av tre elementer, lavest i forkant, høyest i bakkant.
Mur: Dette hinderet er designet slik at den ser ut som en naturlig mur.
To-kombinasjon: (Kalles også forenklet for kombinasjon): To hinder etter hverandre med
oppmålt avstand med ett eller to galoppsteg mellom hvert hinder. Stiller store krav til hest
og rytter.
Tre-kombinasjon: Tre hinder etter hverandre med oppmålt avstand med ett eller to galoppsteg mellom hvert hinder. Stiller enda større krav til hest og rytter.
Vanngrav og vannhinder: Åpen vanngrav er et lengdesprang, (4 - 4,5 meter), mens
vannhinder er et vanlig hinder med vann under. Disse type hinder er vanlig i mesterskap
og store nasjonale og internasjonale konkurranser.

Dressur
Hensikten og de generelle prinsippene for dressur er å utvikle hesten til et tilfreds atlet gjennom
harmonisk skolering. Smidighet, styrke og balanse er viktige elementer. Resultatet skal være en rolig,
smidig, løsgjort og bevegelig hest, som også er tillitsfull, oppmerksom og villig. Hesten skal utføre øvelsene i perfekt harmoni med sin rytter, som uten synlig anstrengelse skal bruke små og umerkelige
hjelpere. Hesten skal gi inntrykk av at den utfører øvelsene av seg selv. Tillitsfull og oppmerksom skal
den undergi seg rytterens kontroll, og forbli absolutt rett på rette spor og bøyd i forhold til linjen på
bøyde spor.
Slik ridning vil vise seg i rene, frie og spenstige gangarter og taktfasthet, letthet og frihet i utførelsen
av øvelsene. En livlig bydning gir letthet i forparten og engasjement av bakparten. Hesten skal akseptere bittet, med ettergift gjennom hele kroppen og uten spenning eller motstand.

Konkurransen
Hensikten med dressurkonkurranser har internasjonalt siden 1929 vært å bevare ridekunstens rene
prinsipper, slik at disse gjennom kontinuerlig praktisering kan føres videre til glede for utøverne gjennom generasjoner.
En god dressurrytter bruker mye tid på trening sammen med hest og trener. Som ekvipasje er man
avhengig av et godt samspill, nøyaktighet, ydmykhet og presisjon. Ettersom man blir bedre og
oppnår høyere poengsummer, kvalifiserer man seg til høyere klasser, og gleden over å mestre de
ulike øvelsen blir bare bedre og bedre.
Klassene i dressur går fra lett D og opp til den vanskeligste klassen som er Grand Prix. I de laveste
klassene er programmene som man rir etter lagt opp slik at det er de grunnleggende ferdighetene
som skal vises. Dette er beherskelse av de tre gangartene; skritt, trav og galopp, og overgangen mellom disse. Når klassene blir vanskeligere legger dressurprogrammene inn mer krevende øvelser som
vendinger på frem- og bakpart, sidebevegelser, kontragalopp, changementer, piruetter, piaff og passage. Hvordan øvelsene kombineres øker også vanskelighetsgraden oppover i klassene.
Et dressurprogram består av mange øvelser og sekvenser som blir bedømt individuelt. I tillegg
bedømmes hestens gangarter, fremadbydning og lydighet, samt rytterens sits og ferdigheter.
Dommerne i en dressurkonkurranse gir poeng i en skala fra 0 til 10, der 0 poeng ikke er fullført, 10 er
utmerket og 5 er godkjent. Den ekvipasjen som har oppnådd høyest poengsum vinner klassen.
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Kjøring
I gamle dager var kjøring med hest og vogn en nødvendighet. I kjøresporten er tradisjonene bevart,
samtidig som grenen også byr på fart og spenning. I kjøring konkurreres det i disiplinene presentasjon, dressur, maraton og presisjonskjøring, med enten en, to eller fire hester foran vognen.

Presentasjon
Valgfri del i noen konkurranser, teller ikke med i sammendraget. Her bedømmes ekvipasjens stilmessige sammensetning med hensyn til hest, seletøy, vogn, kusk og medhjelpers antrekk, puss osv.

Dressur
Ekvipasjen skal på en oppmerket bane på 40x80m vise et dressurprogram med for eksempel volter,
vendinger, tempovekslinger, holdt, rygging osv. Vanskelighetsgraden avhenger av hvilke øvelser som
inngår, grad av øvelsens vanskelighetsgrad og grad av samling. Det gis poeng for hver øvelse i en
skala fra 0 til 10, der 10 er maks og 5 er godkjent. Dessuten bedømmes hestens bevegelser, harmoni,
fremadbydning, smidighet og letthet, samt kuskens stil, nøyaktighet og generelle ferdigheter. Helhetsinntrykk og stilmessig sammensetning av ekvipasjen vil også bli bedømt. Den ekvipasjen som har
oppnådd høyest poengsum er vinner av klassen.
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Konkurranser
Maraton
En kondisjonstest hvor hestene kjører etapper i forskjellige gangarter. Her må tempo kunne avpasses
til minimums- og maksimumstider. Siste del av maratonkjøringen går gjennom krevende hindre som
vanngraver, bratte bakker, skarpe svinger, grinder og slalom mellom trær og porter osv. Det kan
være inntil åtte hindre. Hver av disse har markeringer med bokstaver, og man får straffepoeng for å
kjøre gjennom hindringene i feil rekkefølge eller feil vei. Kusken må her kunne både kjøre fortest mulig, holde seg innenfor foreskrevne gangarter og få flyt i kjøringen. Det stilles store krav til hestenes
kondisjon, utholdenhet, styrke, vendbarhet og psyke. Den ekvipasjen med lavest feilpoeng er vinner
av klassen.

Presisjon
Konkurransens siste moment der det kjøres på opppmerket bane med hindre og porter markert med
plastkjegler med tennisballer på toppen, som man skal kjøre i mellom. Ballen som ligger på toppen
av kjeglen skal ikke falle ned når man passerer. Dette vil medføre feilpoeng. Hindre kan også være
vanngraver og små broer man skal kjøre over. Hinderbredden varierer (i de letteste klassene vognbredden + 40 cm). Presisjonskjøring bedømmes etter antall feilpoeng, der anvendt tid også er en av
vanskelighetsgradene.
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Ponnier og hester konkurrerer hver for seg, og det kan arrangeres egne klasser for kaldblodshester
eller fjordhester. Klassene deles inn i miniklasser, lett klasse, middelsklasse, vanskelig klasse og Grand
Prix klasse.
I både dressur og presisjonskjøring må kuskens, medhjelperen og passasjerens antrekk stemme overens med vognen og seletøyets stil. Kusken skal ha kjøreforkle, hodebekledning og pisk.
I maratonkjøring aksepteres et mindre formelt antrekk, men både kusken og passasjerer må ha sikkerhetshjelm. Sikkerhetsvest anbefales i tillegg og pisk er obligatorisk.
Både hester og ponnier brukes til kjøring, i enbet, to- eller firspann. De norske kaldsblodsrasene er
gode kjørehester. Kjøresporten egner seg godt for hele familien. Her er det plass til alle, både de som
vil prøve seg i kjørekonkurranser, men også dem som liker lydige hester og vakre vogner.
Kjøring er en gren som egner seg for alle aldre. En ufravikelig regel er at det alltid skal være to personer i vognen, og den ene må være en voksen person. Selv om det går det remmer og tøy kan holde
gjennom portene i maraton, er sikkerheten viktig.
De fleste hester og ponnier kan kjøres inn, og kjøringen gir fin variasjon i treningen. Ingen hester tar
skade av å bli brukt både som ride- og kjørehest, mange hester blir ofte bedre på ridebanen.
Det var Foreningen til Kjørehestens Fremme som først gikk i gang med konkurranser i kjøring i
Norge. Nå er kjøring en egen gren under Norges Rytterforbund. Har du lyst til å begynne med
kjøring, kan du ta kontakt med leder i grenutvalget.
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Andre grener innen hestesporten
Feltritt er sprangridning i naturen.
Funksjonshemmede kan også drive de fleste hestesporter, men det krever selvsagt mye mer
trening og resurser. Terapiridning krever spesielt utdannede hester og instruktører.
Distanse ridning er ridning i terreng og langs veier og jorder. Banene varierer i lengder og
vanskelighetsgrad. Distanse krever veldig god utholdenhet og samspill mellom hest og rytter.
Hestens puls og gangarter blir sjekket før og etter løpet og tiden det tar for hesten å komme
ned i normal puls er en del av resultatet. Her har man max tid og minimumstid å forholde seg
til J
Mounted games er ”leker” til hest! Utfordrende og morsomt, full fart og mye spenning, og
meget krevende av både hest og rytter! Her er tillit og styrke stikkord. Dette er ofte en lagsport.
Voltige er turning på hesteryggen. Sterke hester og modige turnere jobber sammen.
Islandshesten har sine egne gangarter som det konkurreres i. Dette er fartsfyldte og imponerende konkurranser. Islandshest miljøet er stort i Norge. Islandshesten er en allsidig hest som
kan brukes til det fleste grener.
(utdrag fra informasjon på NRYF sin internett side.)
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Stallene i klubben
Stall Akslen
Stall Akslen ligger på Emblem, nærmere bestemt Østrem som er ca. 2 km. før Magerholm fergekai.
Vi har stallplass til 28 hester/ponnier hvis vi tar i bruk de to uteboksene som nå står tomme.
Hvis du er oppstallet hos oss, sørger vi for innkjøp av høy, standard kraftfor og spon.
Ridehallen er 25m x 48m og blir brukt både til dressur, sprang, voltige og kjøring av hest.
Utebanen er 40m x 60m og ligger "vegg i vegg" med ridehallen.
Vi prøver å tilby et variert utvalg av treninger som sprang, dressur, bakketrening og horsemanship.
Noen trenere er faste, mens andre blir leid inn for enkelte treninger.
Da vi har endel dyr i nærområdet er gården vår også flittig besøkt av barnehager og andre forbipasserende.
Vi kan også tilby riding for funksjonshemmede og barn med spesielle behov. Området er også egnet
for de som vil ta seg en ridetur på fjellet i sommerhalvåret,
Har du lyst å vite mer om oss?
Kontakt:
Torill 97032134
June 93201123
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Stall Stene
Stall Stene finner du på vakre Hildrestranda i
Haram Kommune. Den drives av May Siri Stene
og ble etablert første gang i 2008. Fire år etter,
våren 2012 flyttet Stall Stene inn i nytt annlegg.
Hestesenteret har plass til 22 hester og isolert
ridehall. Etter hvert som bygget ferdigstilles
inneholder det alle fasiliteter som varmerom,
stue, kjøkken, tørkerom, kontor og smie. I
tillegg utendørs ridebane, rundpaddok og over
8km tur og ridevei i direkte tilknytning til
stallen.
Stall Stene drives i hovedsak for arbeid med
barn og unge og har idag en rekke ulike
aktiviteter:

Alternativ skoledag for grunnskoleelever med behov for spesiell tilrettelegging.
Arbeidspraksis for videregående elever som dropper ut av skolen
Lærlingbedrift for hestefaget
Handicapridning
Rideskole - mindre og annerledes en andre rideskoler!
Ponniskole for de minste
Voksenkurs
Privatundervisning dressur og sprang
Voltige
Rideleir og dagleir i ferier.
I tillegg tar vi i perioder imot hester til trening og leier ut stallplass.

27

May Siri Stene går på Norsk Hovslagersenter og tar imot hester til skoing. Hun samarbeider med mesterhovslager Odd Anders Otterstad og veterinærene Per Einar Pedersen og Fiona Monks og målet er
fremtidig drift av egen smie hvor man får røntgen og filmet hesten med høyhastighetskamera.
Hver sommer lager alle elever hos Stall Stene et stort felles show med kostyme og musikk. Dette vises
for bygdefolket og er meget populært.
Svenske Nina Karlsson kommer fast hver 4-5 uke å har dressurtrening både for oppstallører, elever
og tilreisende. I tillegg har vi hatt Therese Brandsøy på besøk med sprangtrening og Silvia Førde
kommer med mer dressurtrening. Gjennom året håper vi å fortsette å finne gode instruktører i ulike
grener som kan komme på besøk!.
Stall Stene har et trivelig stallmiljø hvor alle kjenner alle og vårt mål og motto er: "Stall Stene- best på
hest og trivsel". Vi skal skape gode holdninger for hestehold ved å gi kunnskap, vi skal være en trygg
arbeidsplass og tilholdssted ved å skape gode relasjoner og holdninger. Vi skal glede oss over hva vi
driver med og dele det med hverandre!
En liten flokk sauer, mest kjent som "kose-sauer", katt og hund er også å finne hos Stall Stene, og
naturfag-prosjekt hos alternativ skoledag har vist at vi har både hjort, rev og grevling ;)
Mer info om oss finnes også på www.stallstene.no eller på facebook- Stall Stene.
Kontakt oss gjerne på mail: stallstene@mail.com
For skoing ring tlf 95836415 (utkjøring hovedskelig på dagtid onsdag og fredag)
May Siri, ansatte og firbeinte hos Stall Stene ønsker alle som har lyst å bli en del av vårt lille hestesenter hjertlig velkommen!
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Et viktig motto for sporten er

”Å fullføre er å vinne”

Haahjem Gaard
Haahjem Gaard AS ligger i idylliske omgivelser på Valle i Skodje kommune.
Vi tilbyr oppstalling og topp treningsforhold med ukentlige treninger.
Følg oss på facebook «Haahjem Gaard AS». For mer info kontakt oss på post@haahjemgaard.no
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Stall Davik
På Davik gard driv vi eit gardsbruk der vi produserer mjølk og kjøt. I tillegg har vi også hester.
Pga den store hesteinteressa hos både Eivind og Therese, har vi gjennom åra tatt utdanning i henholdsvis køyring og ridning.
Evind er trener 2 som køyretrenar, mens Therese er ridelærar trinn 3.
På garden har vi bygd opp eit hesteannlegg, med ridehall 22 x 50. vi har oppstalling til 18 hester. På
uteområda har vi feltrittshinder og maratonhinder. Vi har kurstilbod når vi har ledig tid. Det kan være
helgatrening og sommar kurs i ridning og køyring. Vanligvis blir dette annonsert på vår heimeside
www.davikgard.com
Vi tilbyr også ridning på kvardager og Therese har over fleire år hatt trening på Emblem ein dag i
veka. Eivind har også innkøyring/køyrekurs innimellom.
I hesteopplæring set vi sikkerhet høgt. Vi bruker tid på å lære rytteren å sitte rett på hesten. God sits
er grunnlaget for rett innvirkning på hesten. Vi underviser i alle greiner.
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Sekretær
Skriver referat fra møter, stevner og klubbaktiviteter med hjelp fra undergruppene. Sender ut medlemsinfo til alle medlemmer når styret har noe de vil informere om og blanketter for innbetaling av
årsmedlemskap ved årets start.

Styret

Styremedlem
Stiller på styremøter med sin kunnskap og engasjement. Hjelper til der de kan.

Leder
Leder klubben og er dens talsmann utad. Styrer møtene og tar de endelige avgjørelser. Hjelper styret
der han kan.

Junior-representant
Representerer klubbens ungdommer og skal tale deres ønsker og meninger i klubbledelsen. Skal
være en god representant utad for klubben, engasjert og med de rette holdningene.

Nestleder
Stepper inn dersom formann ikke kan stille, så må holde seg oppdatert på alt som skjer. Har ellers i
oppgave å hjelpe resten av styret.

Varamedlemmer
Stepper inn dersom en av styremedlemmene ikke kan stille. Blir oppdatert på forhånd fra det ikke
stillende medlemmet om deres meninger og synspunkt.

Kasserer
Styrer økonomien, betaler regninger og har kontroll på regnskapet. Oppdaterer jevnlig
medlemslister.

Aktivitetsleder
Har hovedansvaret for aktivitetkoordinering innad i klubben. Holder seg oppdatert på hva som skjer
hvor.

Kontaktinformasjon
Nyttige internett adresser
nordvesthsk.no
NRYF: www.rytteren.no
Horsepro: www.horsepro.no

Skoere i Møre og Romsdal
Bendik Hestad tlf : 91343418
Stigur Sæland tlf: 47256417
May Siri Stene ( snart ferdig utdannet) tlf 95836415

Trenere vi anbefaler i klubben
Therese Brandsøy ( dressur og sprang) tlf: 90925540
Bendik Hestad ( sprang) tlf : 91343418
Iselin og Susanne Gjendemsjø ( sprang og bakkearbeid) tlf: 93660493/98657271
Nina Kalsong ( dressur) Hun instruerer på Stall Stene med jevne mellomrom.
Eivind Davik ( kjøring) tlf: 91181077

Dyrleger i Møre og Romsdal
Veterinærene Monks og Pedersen AS tlf: 905 77 841 (ålesund)
Einar og Sigrid Moe tlf: 71 21 28 89 ( molde)
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NordVest Hestesportklubb
http://www.nordvesthsk.no/
nordvesthsk@hotmail.no

