
 
 

            Velkommen til 

KRETSHELGA 2017 

  



GENERELLE OPPLYSNINGER: 

• KRETSHELGA 2017 arrangeres hovedsaklig på Tromsø Rideskole fredag 3. 
– søndag 5. Mars. Se stedsangivelse for hvert seminar/kurs. 

• Deltageravgift for ALLE som skal være med på KRETSHELGA 2017 er 100 
kroner til kontonr. 4750.64.06389. Da kan du fritt delta på foredrag og 
kurs, samt være tilhører på clinic alle dagene. Husk å føre navn på 
deltager på innbetalingen. Deltagerne får stempel som deltagerbevis ved 
ankomst.  

• Påmelding til seminarer og kurs skjer til den enkelte ansvarlige, se under 
hvert seminar/foredrag. Det foreligger egne invitasjoner til de enkelte 
seminarer og kurs  på hjemmesiden og på facebook. Flere kurs går 
parallelt og man kan ikke regne med å kunne delta på ALT... 

• Påmelding til Lars Rasmussen-trening er forbeholdt ryttere på LA-nivå og 
høyere og er plukket ut etter oppnådde resultater. Treningen er lukket 
for andre, men ALLE MED DELTAGERBEVIS er velkomne til å se, 
lytte og lære fra tribunen! 

• KR-kurset for teknisk personell søndag er lukket for andre enn sertifisert 
TP. Påmelding. Se egen invitasjon. 

• Kafe en på Tromsø Rideskole er åpen alle dagene i regi av Tromsø 
Ryttersportsklubb :-) 	

• Mulighet for FELLES MIDDAG på Clarion Hotel The Edge lørdag kveld.  
Kretsstyret med gjester deltar. The Edge serverer 3 retters Fun Dining 
til kr. 555,- + drikke pr. person. Fun Dining er anretning av forskjellige 
forretter som man kan boltre seg med, hjort eller torsk til hovedrett og 
innholdsrikt dessertbord. Hotelldirektøren lover at man blir mett :-) 
Påmeldingsfrist. Se egen invitasjon.	

• Overnatting i Tromsø for tilreisende: Hotellene begynner å fylles opp....Vær 
raskt ute!!	

• Clarion Hotel The Edge arrangerer også Hellbillies-konsert lørdag 4.mars! 
Se egen facebook-info! Billett til konserten kjøpes av den enkelte på 
theedge.hoopla.no/sale	



PROGRAM:		FREDAG 3. MARS:	
Kl 12-19: Lars Rasmussen: Kurs og clinic i storhallen, Tromsø Rideskole.   

                 Kursryttere. Clinic åpen for alle med deltagerbevis. Ansvarlig: Athina  

                 Storås, mail: athinastorås@gmail.com   tlf. 959 62 362 

Kl. 19-20: Teorikurs m/Lars Rasmussen, Tromsø Rideskole. Åpent for alle med  

                  deltagerbevis 

Kl. 17-21: GRØNT KORT-kursholderkurs, for alle som ønsker å bli  

                  kursholdeere for Grønt Kort-kurs og som har grunnkompetansen  

                 som kreves.  LGA-kantina, Sydspissen Tromsø .  

                 Ansvarlig: Ellen Sverdrup (Påmelding/spørsmål): 

                  mail:  ellensverdrup67@gmail.com   tlf 995 94 056 

Kl. 18-21: STALLPOTET-KURS for ungdom i brakka, Tromsø Rideskole.  

                  Påmelding. Ansvarlig: Martine  Olaisen,  

                  mail martineolaisen3@gmail.com  tlf 911 13 570 

 

 

 



LØRDAG 4. mars 2017: 
Kl. 09-17: Lars Rasmussen-clinic fortsetter i storhallen, Tromsø Rideskole 

Kl. 09-12: Stallpotet-kurs fortsetter i  brakka, Tromsø Rideskole.  

Kl. 12-16:  Mounted Games i lillehallen, Tromsø Rideskole. Påmelding.      

                   Ansvarlig: Sissel Haugslien  sisselhaugslien@gmail.com  

                   tlf 909 40 925.  

Kl. 16-1730: NRYFs Holdnings-/kommunikasjonskampanje v/  

                   kommunikasjonssjef i NRYF, Geir Andre Dalhus, i kafeen,  

                   Tromsø Rideskole. Åpent for alle med deltagerbevis 

Kl.18-1930: KRETSTINGET 2017 i kafeen, Tromsø Rideskole. Ansvarlig:  

                    kretsstyret. Åpent for alle medlemmer i rideklubber med  

                  deltagerbevis. Stemmeberettigede har med seg ferdig utfylt  

                  fullmakt-skjema som registreres ved inngang. 

Kl. 2030 => FELLES MIDDAG på The Edge, Tromsø. Påmelding. 

      

 



SØNDAG 5. MARS 2017: 
Kl. 09 – 16: Lars Rasmussen-clinic fortsetter i stor-hallen, Tromsø  

                     Rideskole  

Kl. 10-13: Mounted Games fortsetter i lillehallen, Tromsø Rideskole 

12 – 16:     KURS FOR TEKNISK PERSONELL, LGA-kantina, Sydspissen,  

                  Tromsø. Ansvarlig: Stine S. Haldorsen  

                  mail: stine.haldorsen@persontransport.no tlf. 974 17 933 

13-1330: MOUNTED GAMES-OPPVISNING i stor-hallen, Tromsø Rideskole 

                Deltagerne på Landsmøtet for Alslaget for Nordlandshest/Lyngshest  

                kommer for å se på :-) 

Så er en lang og innholdsrik KRETSHELG for rytterfamilien i Troms over for 
denne gang! 

Takk for nå. Vel hjem og på gjensyn mange ganger i løpet av 2017!! 

Mvh styret i Troms Rytterkrets 

 

 



 

 

 

 

 

 


