
              
    

Stav kjøre- og rideklubb og Norsk Oldenburger Forening 

har gleden av å invitere til kurshelg  

28.-30. september 2018 

på Stavsplassen på Tretten i Gudbrandsdalen. 

 

Vi kan tilby kjørekurs med Olav Andres Ådnegard og 

kurs i terrenghopping med Øydis Uthberg.  

 

Opplegget starter med teoriundervisning fredag fra kl. 19. Oppmøte med hest senest kl. 18. 

Norsk Oldenburger Forening holder medlemssamling i forbindelse med arrangementet. Se egen 

invitasjon. 

Kjørekurs: 

Olav Andres Ådnegard eier og driver Gjeldokk hestesenter i Ål i Hallingdal, og er leder i Norsk 

Oldenburger Forening. Han er utdannet kjøreinstruktør og driver oppdragskjøring i mange slags 

former. Olav Andres underviser på alle nivåer, par/spann, hjelper med “grønne” unghester etc.   

Kurset består av 2 økter pr. dag lørdag og søndag, samt teoriundervisning. Innhold i undervisningen 

tilpasses den enkelte ekvipasje slik at man kan delta uavhengig av nivå. 

Har du ikke kjørehest selv, men ønsker å komme på kurs? Olav Andres er behjelpelig med utlån av 

hest. Par kan også ordnes.  Avtal lån av hest med Olav Andres direkte på tlf. 95734044. 

Stav kjøre- og rideklubb har en maratonvogn til utleie om det trengs.  

 



Terrenghopping: 

Øydis Uthberg er pedagogutdannet og har trener 1 utdanning innen både kjøring og ridning. Hun er 

leder i Stav kjøre- og rideklubb. Øydis jobber fulltid med undervisning i dressur, sprang, feltritt og 

kjøring.  

Kurset består av to økter pr. dag lørdag og søndag, samt teoriundervisning. Det vil være opptil 4 

ekvipasjer pr. økt.  

Det kjøres variert trening med fokus på ulike typer hinder; vann, oppsprang, nedsprang og diverse 

faste hinder. Det blir jobbet med å finne riktig tempo i terrenget, sits og balanse, tekniske linjer, 

bomarbeid etc.   

Nivået tilpasses den enkelte ekvipasje slik at det skal passe for alle. Alle som skal ri i terrenget må ha 

sikkerhetsvest. 

 Har du unghest? Øydis kan tilpasse et eget opplegg for de med hester som ikke bør gå to fulle økter i 

terrenget daglig.  

Priser: 

Kjørekurs    1700,- for medlemmer, 2000,- for ikke-medlemmer. 

Kurs i terrenghopping   1200,- for medlemmer, 1500,- for ikke-medlemmer. 

Oppstalling    150,-/døgn inkl. flis. Ta med vannbøtte og eget fòr. 

Leie av vogn    400,- for helgen.  

Det serveres kaffe og te til lunsj begge kursdager. 

Overnatting og mat ordnes av den enkelte. Tretten kro og motell ligger i gangavstand og kan tilby 

flere typer innkvartering. Online booking. Se www.trettenkro.no. 

 

Bindende påmelding på E-post til nof-post@online.no   innen 26.august 2018.  

VIKTIG! Påmelding må inneholde: 

Navn, klubbtilhørighet, postadresse, telefonnummer og E-postadresse på deltager. 

Oppgi også hvilken type hest som skal brukes, hvilket nivå du kjører eller rir på, eller om du har en 

helt “grønn” unghest”. 

 

Medlemmer av Stav kjøre- og rideklubb og Norsk Oldenburger forening er prioritert på kursene. 

Beskjed om man har fått plass på kurs kommer etter at påmeldingsfrist er utløpt. Kursdeltagere vil bli 

fakturert umiddelbart etter dette. 

Det er begrenset antall plasser på kursene, ikke nøl med å melde deg på. 
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