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Leder 

 

Trond Stoum Anne Mette Berg-Christiansen 
Telefon: 990 46 384 Telefon: 988 38 684 
E-post: trondstoum@live.no E-post: anmett-b@online.no 

 
Leangen Ungdomsgruppe ble etablert i juni 2017. Gruppa ledes av Trond med Anne Mette 
som medhjelper, og med oss i ledelsen har vi Thea Indrebø. I vårt første år ble det avholdt 
mange møter for å stake ut kursen vi ønsket å følge. Etter nesten 2 år kan vi konstatere at det 
meste har gått som forventet. Vi er meget godt fornøyde med ungdommene og deres 
engasjement, og vi ønsker hele tiden nye ungdommer hjertelig velkommen.  
 
Ett av målene vi tidlig satte oss var å gi ungdommene muligheten til å heve egne ferdigheter i 
løpsbanen. Vi gikk tidlig ut og etterlyste tiltak for ungdommene på lokalkjøringene. Flere 
travklubber samt MNTF-styret kom med forskjellige løsninger på hvordan dette kunne 
gjennomføres. Fra 2017 til 2018 hadde vi en økning i antall ungdommer på 35% på 
lokalkjøring. Ungdomsløpene på Leangen har blitt "rene" ungdomsløp, og i 2018 fikk vi 
ungdomsløp både i Østersund og på Leangen under landsdelskampene. 
 
Vi har opparbeidet en stødig økonomi i gruppa, og ungdommene har fått tildelt styreplass i 
MNTF med møte- og talerett. Thea Indrebø, Sarina Røstad og Eirin Sørmo har delt på den 
posisjonen. Vi fikk også 2 representanter på høstkonferansen. Thea Indrebø ble i tillegg nylig 
valgt inn som styremedlem i MNTF på årets generalforsamling. 
15-25 år er vår målgruppe, en alder der mye skjer på svært kort tid. Travet, likt med de fleste 
idretter, opplever bortfall i den aldersgruppen. I den alderen kommer også overgangen fra 
ponni til storhest. Vi lederne har gjennom mange år i ponnitravet skaffet oss bekjentskaper til 
de ponnikuskene som nå skal ta steget opp til storhest, og har som mål å gi et tilbud til alle. 
 
Ungdomsgruppa kjører flere annonserte kurs gjennom året, se aktivitetskalenderen vår i dette 
heftet. I tillegg til kompetanseheving har vi et mål om å tjene penger til en årlig tur. I 2018 
reiste vi en stor delegasjon ned til OGP-helgen på Bjerke. Dette ble stor suksess og 
ungdommene har allerede startet planleggingen av årets tur. Til høstens ungdomssamling på 
Starum sendte vi 7 ungdommer, og ble med det best representerte ungdomsgruppe. 
Vi har et tett og godt samarbeid med Leangen Travbane og Leangen Travskole. Dette har 
resultert i at "Bikuben" har blitt tildelt ponnitravet og ungdomsgruppa. Der finner 
ungdommene ly og varme, samt noe å bite i på løpsdagene. Det har blitt en sosial møteplass, 
med obligatorisk Rikstoto Direkte på flatskjerm. Her arrangeres det også pizzakvelder. Det er 
i tillegg andre sosiale samlinger gjennom året, f.eks. tradisjonell juleavslutning i restauranten. 
 
I dette heftet gir vi dere en presentasjon av ungdomskuskene på Leangen. Vi synes at det ble 
skikkelig fint, samtidig som vi liker å prøve ting som ikke er gjort før. Vi håper dere synes det 
er interessant, og at dere blir bedre kjent med ungdommene. Ikke minst håper vi dere gir dem 
sjansen i løpsbanen!  
 

Framsnakk travet og husk å verv ungdommer til vår gruppe! 
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Thea Indrebø 

 
Amatør kjørelisens 
Alder: 23 år 
Bosted: Melhus 
Til daglig: Elektriker 
Telefon: 957 90 648 
E-post: tindrebo@hotmail.com 
 
 
Født og oppvokst i Bergen, «kuskefabrikken». Startet 
med ponnitrav i 2008, og tok lisens som ponnikusk i 2009. Trente og kjørte 
ponnien Cimba frem til 2013, med 2011 som den beste sesongen der Cimba ble 
«Årets ponni» på Bergen Travpark. Totalt på 47 starter som ponnikusk ble det 7 
seire, 4 andreplasser og 8 tredjeplasser.  
 
I 2014 ble amatørlisensen tatt, og debutløpet endte med en tredjeplass med 
min egen Grey Sunshine, med en odds på 67,3! Etter at hun la løpsskoene på 
hyllen i 2016 til fordel for avl har det blitt få starter som kusk, men til tross for 
at jeg for det meste kjører hester ansett som sistevalg blir det ofte med en 
matlapp hjem til hesteeierne likevel. Får også ofte gode tilbakemeldinger fra 
hesteeierne om at jeg kjører fornuftig. Trives godt bak både kaldblods og 
varmblods, og med ponniløpene i bagasjen ser jeg ikke mørkt på å kjøre 
kaldblodser som kanskje trenger litt ekstra hjelp for å holde seg i trav. 
 
Nå har jeg en varmblodshingst født i 2017, der målet er å få en fin traver som 
kan holde i mange sesonger. Drømmen er å kvalifisere han til Kriteriet og 
Derby, og selv om det er et hårete mål så kommer man ingen steder uten å 
drømme litt! Jeg er også nyinnvalgt styremedlem i Midt-Norge Travforbund, og 
er engasjert i arbeidet med ungdomsgruppa der jeg har deltatt på flere 
ledersamlinger i regi DNT. 
 
Ellers så håper jeg at jeg etterhvert får flere sjanser i løpsbanen, og jeg stiller 
gjerne opp for hurtigkjøringer og lokalkjøringer dersom det er behov for det!  
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Rakel Krabseth 

 
Rekrutt kjørelisens 
Alder: 17 år 
Bosted: Levanger 
Til daglig: Mære Landbruksskole, Leangen Travskole 
Telefon: 455 13 106 
E-post: rakel.krabseth@gmail.com 
 
 
Jeg er Rakel Krabseth, 17 år og kommer fra Leksvik, 
men nå bosatt i Levanger til skoleslutt. Jeg går hestelinja ved Mære 
Landbruksskole og jobber på Leangen Travskole. 
 
Jeg begynte med ponnitrav da jeg var 10 år og fikk ponnilisens i 2012. Jeg 
hadde min beste sesong i ponnitravet i mitt siste år i 2016, med 16 seire og 34 
av 42 løp på trippelen. Den største seieren kom i 2015 med seier i 
landsdelskampen. Jeg deltok tre ganger i landsdelskampen og en gang i NM. 
 
Begynte med storhest i 2017, og kjørte da bare lokalkjøringer. Ble vinner av 
ungdomscupen på Nossum i 2017. Jeg ble også vinner av ungdomscupen på 
Nossum og ungdomsserien i Midt-Norge travforbund i 2018. Jeg fikk lisens i 
2018, og har til nå kjørt 24 løp med 4 seire, 2 andreplasser og 7 tredjeplasser. 
 
Jeg eier eller trener ingen hester nå i dag. Men planene fremover er å ha en 
egen hest igjen. Jeg stiller opp både på Leangen, Østersund og andre baner 
etter forespørsel. Jeg tar også gjerne turen på ei lokalkjøring.  
 
Gjerne ring eller send en mail om dere har noen spørsmål. 
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Erik Brækken 

 
Amatør kjørelisens 
Alder: 20 år 
Bosted: Melhus 
Til daglig: Stalljobb og student 
Telefon: 948 64 350 
E-post: erik_brekken@hotmail.com 
 
 
Har stort sett kjørt hest hele livet, og hadde ponni da 
jeg var liten. Kjørte 29 ponniløp i perioden 2008 – 2010  
med 5 seire, 2 andreplasser og 7 tredjeplasser som resultat. 
 
Begynte å kjøre storhest hjemme da jeg var 10 år, har også vært aktiv 
sprangrytter på nasjonalt nivå. Tok ut kjørelisens i 2017 og har siden da passert 
70 kjørte løp i skrivende stund. Gode resultater har det også blitt, med 4 seire, 
4 andre- og  7 tredjeplasser så langt. 
 
Jobber fast i stallen hjemme på dagtid, og tar opp fag på kveldstid.  
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Ida Therese Stoum 

 
Amatør kjørelisens 
Alder: 18 år 
Bosted: Rissa / Sverige 
Til daglig: Travskolen Wången 
Telefon: 467 42 278 
E-post: idastoum@hotmail.com 
 
 
Lidenskapen min har alltid vært hest. Da jeg var 11 
år gammel tok jeg ponnilisensen og fikk gotlandsrussen Jatack. Vi begynte å 
starte løp sammen da jeg var 12 år og fikk oppleve å delta i 
norgesmesterskapet for BCD-ponnier, Unionskampen på Färjestad og 
landsdelskampen mellom Jämtland og Trøndelag. Til sammen kjørte jeg og 
Jatack 45 registrerte løp + en hel del lokalkjøringer. 
 
Jeg tok lisens for stor hest på Leangen høsten 2017 og eier min egen 
kaldblodstraver. Våren 2019 er jeg ferdig med 3 år på Travskolen Wången som 
har gitt meg mye lærdom og erfaring. Under min utdannelse på Wången har 
jeg vært utplassert hos mange flinke travtrenere både i Sverige og Norge. 
Thomas Lønn, Andre Eklundh, Per Linderoth, Robert Skoglund, Steinar 
Hammersborg, Jomar Blekkan og Veronika Bugge. 
 
Etter skolen er planen å søke jobb hos travtrener fortrinnsvis i Midt-Norge, så 
jeg vil være tilknyttet Leangen Travbane. Jeg har førerkort og disponerer egen 
bil, så kjører gjerne løp på andre baner også. 
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Ragna R. Okkenhaug 

 
Stallansatt kjørelisens 
Alder: 19 år 
Bosted: Skogn / Biri 
Til daglig: Lærling Ø. Ruttenborg 
Telefon: 953 62 911 
E-post: ragna.o@hotmail.com 
 
Hest har alltid vært den store gleden i livet mitt. I 
2007 tok jeg ponnilisensen og kjørte mine første 
ponniløp våren 2008, og mitt siste i 2018. I løpet av de 10 sesongene, har jeg 
vært innom mange ponnier, har selv hatt 5 forskjellige ponnier som jeg har 
trent selv. 2 av dem ble kjøpt uten å være innkjørt og innridd, dette har jeg 
gjort selv med litt veiledning underveis. Jeg deltok på 6 ponnilandsleirer rundt 
om i Norge, og 1 i Sverige. Opplevde mange oppturer med ponnien Liss Julius 
Umuligius. Vi hadde vårt beste år i 2014 med 12 seire, vi fikk også «årets 
ponni» tre år på rad. Har totalt 98 løp, 19 seiere, 22 andre og 8 tredjeplasser 
registrert på ponnitravet. Med høydepunkter som NM, start på OGP-helga, 
midtsommertravet, lilla Storsjöpokalen, Jamtlands lilla pris, 3 banerekorder, 
landsdelskamper i Norge og Sverige og seier i landsdelskampen 2018 har det 
vært en innholdsrik og svært lærerik ponni-karriere. 
 
Jeg kjørte min første lokalkjøring med storhest i 2015, og tok lisenskurs høsten 
2016. Kjørte en god del lokalkjøringer da jeg hadde egen hest, uten egen hest 
har det dessverre blitt få starter som kusk, men vil veldig gjerne kjøre løp. 
I løpet av de 4 sesongene jeg har kjørt lokalkjøring har jeg kjørt rundt 30 løp og 
vunnet rundt 5-6 løp. I totoløp har jeg 7 starter så langt. 
Tok utdanningen min på Mære Landbruksskole på hestelinja, der jeg var 
utplassert en dag i uken hos Dagfinn Jessen. Har også vært en tur innom hos 
Team Buller’n & Malmin. Tredjeåret tok jeg toppidrett trav, og nå er jeg godt i 
gang med lærlingetida, hos Øyvind Ruttenborg. 
Jeg bor på Biri, men har førerkort og egen bil så har mulighet til å kjøre løp på 
de fleste baner. 
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Hilde Pettersen Vik 

 
Amatør kjørelisens 
Alder: 25 år 
Bosted: Opphaug 
Til daglig: Helsearbeider og amatørtrener 
Telefon: 917 76 543  
E-post: h.vik94@hotmail.com 
 
Jeg er ei jente på 25 år, som holder til på Fosen.  
Tidligere har jeg jobbet et år som stallansatt hos 
Morten Antonsen på Hadeland. Jeg har kjørt lokalkjøringer siden 2014 og tok 
kjørelisens høsten 2016. Jeg hadde stallmannslisens i ca. et halvt år mens jeg 
jobbet for Morten. Der kjørte jeg løp med stallens hester, samt andres hester 
på Østlandet og på Leangen. Jeg har til nå kjørt 38 registrerte løp, med 1 seier, 
1 andre, 6 tredje og 11 øvrige plasseringer.   
 
Selv har jeg to kaldblodshester, på 3 og 9 år. 3-åringen, Røyns Petter, har jeg 
hatt siden han var 1/2 år og han har jeg temt selv. Han gikk to godkjente 
mønstringsløp i fjor, hvor jeg kjørte selv i 2/3 forsøk. Min første totoseier kom i 
oktober 2017, med min egen hest Livatt.  
 
Hesteinteressen startet så seint som i 15-årsalderen, men jeg var ganske raskt 
inn i travet takket være aktiviteten i Ørland Travklubb. Siden har det gått i hest 
og trav, og på veien har jeg blant annet vært innom Stall Røyn, et år på 
folkehøgskole med hest, tre uker i USA hos bla. Åke Svanstedt, et år hos nevnte 
Morten Antonsen og nå sist en måned hos Gøran Antonsen.  
Sitter som styremedlem i Ørland Travklubb, og i 2016/2017 var jeg med i 
Prosjekt Ungdomstrav i regi DNT, som var oppstarten av satsingen på 
ungdomstravet. 
 
Jeg stiller gjerne opp både på lokalkjøringer og på Leangen, og hjelper mer enn 
gjerne til med varminger osv. i forbindelse med løp.  
Jeg kan kontaktes på tlf. 917 76 543 eller på Facebook.   
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Hilde Marie Østborg 

  
Amatør kjørelisens 
Alder: 21 år 
Bosted: Levanger 
Til daglig: Stalljobb 
Telefon: 412 53 842 
E-post: hilde@astun.net 
 
 
Jeg er 21 år gammel bosatt på Levanger 

Startet med ponnitrav som 10 åring, kjørt mange løp med både shetlandsponni 
og godtlandsruss. Kjørte litt storhest på lokalkjøring også før jeg fikk lisens.  
Har gått på wången fra 2014-2017 og travtrenerskolen på starum 2017-2018.  
På de årene har jeg vært mye rundt hos ulike trenere, blant annet hos Ron 
Kuiper, Anders Lindqvist og Björn Goop på Grosbios i Frankrike. Åke Svansteth i 
Florida, USA. Og ulike trenere i Norge og Sverige.  

Trener hest daglig og kjører løp jevnlig. 
Tok ut lisensen i 2016 og vant mitt første sulkyløp med egentrente Eldpeppi.  
Min beste sesong så langt var i fjor (2018) med 20 starter, 4 trippel plasseringer 
og 6 øvrige, der mitt beste løp var V75-debuten som resulterte i en sterk 2. 
plass. 
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Ailin Berg-Almaas 

 
Rekrutt kjøre- og montélisens 
Alder: 16 år 
Bosted: Åsenfjord / Sverige 
Til daglig: Travskolen Wången 
Telefon: 932 77 023 
E-post: ailin-celina@hotmail.no 
 
 
Min ponnitravkarriere startet i 2012 og strakte seg til 
2018. Jeg har gjort 83 starter som har resultert i 16 seirer, og totalt 40 
trippelplasseringer. Den største seieren må være da jeg vant med 3 år gamle 
Frost F.L. i Harstad mini Grand Prix. Jeg har også deltatt under NM, OGP-
helgen, Klasseløpshelgen, og landsdelskampen. Jeg har hatt flere ponnier i 
løpet av disse årene, hvor jeg har temt og trent opp to 2-åringer selv.  
 
Jeg har også en del erfaring med varmblods unghester som jeg har vært med 
på å temt og kjørt inn. Løpshestene hjemme har jeg vært med på å trene fra jeg 
var 12-13 år, og hatt mye av ansvaret for dem de siste årene. 
 
I 2018 begynte jeg å kjøre hest på lokalkjøringer. Gjennom året kjørte jeg 16 
løp og vant 4 ganger, samt ble nr. 2 i forbundets ungdomsserie. På høsten tok 
jeg ut rekruttlisens og nå både kjører jeg og rir løp. Jeg har til nå kjørt og ridd 10 
løp som har resultert i 2 seirer og tilsammen 5 trippelplasseringer. 
 
Jeg går nå første året på Travskolen Wången, hvor jeg allerede har fått mye 
erfaring og lærdom. Jeg har vært utplassert hos Anders L. Wolden, og har 
jobbet hos Bjørn Garberg. Jeg trener hest daglig, og eier en 2-års 
varmblodshingst som trenes fram mot løpskarrieren. 
 
Er tilgjengelig på de aller fleste banene, og kan møte på alle løpsdager på 
Leangen og Østersund. Stiller gjerne opp på hurtigkjøringer ved løpsdager og 
på lokalkjøringer, hvor jeg både kan ri og kjøre. 
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Guro Mogset 

 
Rekrutt kjøre- og montélisens 
Alder: 16 år 
Bosted: Storås 
Til daglig: Orkdal videregåande skole 
Telefon: 957 51 481 
E-post: guromogset@icloud.com 
 
 
Jeg er Guro Mogset, 16 år og kommer fra Meldal. Jeg går 
vg1 Helse og-oppvekstfag ved Orkdal vidaregåande skole. Jeg jobbet hos 
travtrener Bjørn Garberg sommeren 2017, og sommeren 2018 jobbet jeg hos 
travtrener Jan Roar Mjølnerød. I sommeren 2019 skal jeg også jobbe hos 
travtrener Jan Roar Mjølnerød. 
 
Jeg har holdt på med hest hele livet, og startet ponnitrav-karrieren i 2012. jeg 
har kjørt 82 løp og av de så har jeg 27 trippelplasseringer. Min største seier som 
ponnikusk må være da jeg vant landsdelskampen i 2016. jeg vant med ponnien 
min Havanna Trot. 
 
Jeg begynte å kjøre løp med stor hest i 2018, og kjørte bare lokalkjøringer. Jeg 
har kjørt stor hest i trening siden jeg var 8 år. Jeg tok lisensen for både montè 
og kjøring høsten 2018, og har til nå kjørt/ridd 7 løp. Det har resultert i en 
førsteplass og en tredjeplass. 
 
Jeg er med å eier blant annet Pave Loma, Pave Faks, Pave Eldvira og et par til.  
Jeg kjøpte Martelle C.J i høst som jeg da eier selv. Jeg er også med og trener 
alle hestene.  
 
Jeg stiller opp på de fleste banene, blant annet Leangen, Østersund, Biri, Bjerke 
og andre baner om det er ønsket. Jeg stiller opp som både kusk og rytter. 
Gjerne ta kontakt via mail eller ring om dere har noen spørsmål eller lignende.  
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Mats Schei 

 
Rekrutt kjørelisens 
Alder: 18 år 
Bosted: Stadsbygd / Meråker 
Til daglig: Meråker videregående skole 
Telefon: 458 35 141 
E-post: linnbenediktes@yahoo.no 
 
 
Fikk min første ponni da jeg var seks år. Siden har hest 
vært en viktig del av livet mitt. I 2009 tok jeg ponnilisens. Jeg kjørte 132 totoløp 
og krysset mållinjen først 23 ganger. Største var tredjeplassen i Nordisk 
Mesterskap på Solvalla i 2014. 
 
I 2017 tok jeg rekruttlisens med familiehesten Gentle Storm. Jeg har kjørt sju 
totoløp med 2. plass som beste plassering. I tillegg har jeg kjørt en rekke 
lokalkjøringer. I 2018 krysset jeg mållinjen først tre ganger med min egen hest.  
 
Jeg går idrettsfag ved Meråker videregående skole. Drømmen er å bli verdens 
beste skiskytter. Selv om jeg satser skiskyting, vil hest og travsport bety mye for 
meg.  
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Marion Kleveland 

 
Amatør kjøre- og montélisens 
Alder: 19 år 
Bosted: Trondheim 
Til daglig: Skjetlein videregående skole 
Telefon: 902 78 616 
E-post: marion.kleveland@hotmail.com 
 
 
Har gått hestelinja på Skjetlein videregående skole, og 
vært på utplassering til Veronika Bugge i forbindelse med dette. Der både 
kjørte og red jeg hester i banen.  
 
Har tre løpshester selv, to kald og en varm. Han ene, Marve Tinn, tok jeg imot 
ved fødselen, temte, kjørte- og red inn selv. I 2016, det året jeg tok lisens, ble 
han nominert til årets forvandlingsnummer på Leangen. Samme år ble vi kåret 
til årets sprangekvipasje i rideklubben. 
 
Jeg har tilegnet meg en del løpserfaring på lokalkjøringer før jeg tok lisens, og 
har nå hatt lisensen i 2 1/2 år. Jeg fikk 1.plass i mitt andre totoløp i monté, og 
2.plass i mitt første sulkyløp. Har flere gode plasseringer i både Norge og 
Sverige etter dette. 
 
Har flere års erfaring med tilridning og temming av travhester, noe jeg trives 
veldig godt med. Vært aktiv sprang- og feltrittsrytter siden 2010, i hovedsak 
med travhester. 
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Amanda Robertsen 

 
Amatør kjøre- og montélisens 
Alder: 24 år 
Bosted: Oslo 
Til daglig: Rikstoto, Stall A.L. Wolden 
Telefon: 994 43 034 
E-post: amanda.robertsen@hotmail.com 
 
 
Jeg er ei jente på snart 25 år som er bosatt i Oslo for å satse mer på trav. 
Jobber til daglig i Rikstoto og har noen passhester i stallen til Anders Wolden 
ved siden av.  
 
Startet min karriere gjennom ponnitrav. I 2007 vant jeg ponniderby og siden 
den gang har det vært mange store opplevelser i løpsbanen. Høyst ligger 
seieren i Jarlsberg Grand Prix sammen med min egen Seaborn Simona i 2013. 
Totostart nummer 1000 nærmer seg med stormskritt. De siste årene har jeg 
kjempet i toppen blant mestseirende kvinnelige amatørkusker i Norge og målet 
er å fortsette å satse for å være der.  
 
Selv om jeg bor i Oslo reiser jeg gjerne hjem til Trøndelag for å kjøre og ri.  
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Sarina Berntsen Røstad 

 
Amatør kjørelisens 
Alder: 22 år 
Bosted: Opphaug 
Til daglig: Lærling, barne- og ungdomsarbeider 
Telefon: 942 46 315 
E-post: sarina-br@hotmail.com 
 
 
Jeg fikk ponnilisensen rundt 2006 og kjørte da ponniløp 
med min egen shetlandsponni, Caron -S i fem år ca. Ettersom det ikke var andre 
som holdt på med trav der jeg bodde, så tok jeg en pause.  Ca 3 år etter 
begynte jeg få interessen igjen og fikk kjøre noen av hestene bestefaren min 
hadde på gården.  
 
Etterhvert så fikk jeg kjøre min bestefars kaldblodshest som flere hadde 
problemer med å kjøre, og fikk min første seier. Jeg kjørte to sesonger med 
denne hesten før vi solgte den sørover. Så fikk jeg min første unghest, Zarinas 
Princess (2016) som vi avlet selv. Hun har jeg selv kjørt på 
fellestreninger/rutinekjøringer, visst henne frem på utstilling. I 2018 vant vi 
også 2 års rekrutten på Orkdal Travpark. Så fikk vi halvbror, Zarinas Devil 
(2017), som vi også har kommet godt i gang med. 
 
Jeg har ikke kjørt mye i det siste, men vil gjerne ha sjansen! 
 
Jeg er ungdomsrepresentant i Fosen travregion, medlem i Aktivitetsgruppa i 
Ørland travklubb, medlem i Leangen ungdomsgruppe, Ponniinstruktør i Ørland 
Travklubb og medlem i ponnigruppa Fosen. 
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Susann Ervik 

 
Amatør kjørelisens 
Alder: 23 år 
Bosted: Brekstad 
Til daglig: Sykepleier og amatørtrener 
Telefon: 974 19 413 
E-post: susanne_96@hotmail.no 
 
 
Født og oppvokst på Ørlandet. 
Oppvokst med hest, og fikk min første ponni da jeg var 8år. Begynte smått med 
ponnitrav på den tiden, men pga dårlig «ponnimiljø» på den tiden, så ble det 
ikke noe av. Resten av oppveksten gikk med til hest på hobbybasis. Vinteren 
2017 begynte jeg smått å kjøre litt hest hos Veronika Bugge. Interessen for trav 
økte betraktelig igjen.  
 
Har det siste 1,5 året vært med å hjulpet til med både stell og trening av hest 
hos Stall Bugge, og har tilegnet meg en del erfaring. Høsten 2018 kjørte jeg mitt 
første lokalkjøringsløp, og dette ga mersmak. Dermed ble amatørlisensen tatt 
samme høst. 
  
Nå har jeg ei kaldblodshoppe født 2015, der målet er å få til en fin traver som 
kan holde i mange sesonger. Hoppa er oppstallet på Stall Bugge, men jeg trener 
og ordner med henne selv. 
  
Ellers så håper jeg at jeg etter hvert kan få flere sjanser i løpsbanen, og jeg 
stiller gjerne opp på hurtigkjøringer og lokalkjøringer dersom det er behov for 
det! Har min tilknytning til Leangen, så det er fortrinnsvis der jeg kan kjøre løp. 
Men stiller også gjerne opp på andre baner ved mulighet for det. 
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Linn Therese Sinnes 

 
Amatør kjørelisens 
Alder: 25 år 
Bosted: Kyrksæterøra 
Til daglig: Butikkmedarbeider 
Telefon: 403 39 253 
E-post: linnert13@hotmail.com 
 
 
Jeg har en aktiv løpshest på 6 år som heter Potetgull, en 
toåring og ei drektig avlshoppe. 
 
Har holdt på med hest fra jeg kunne gå, og fikk min første hest i 2009. Fikk først 
interessen for travsport da jeg kjøpte Potetgull som åring. Hun temte og kjørte 
jeg inn selv. Hun gikk to godkjente mønstringsløp i 2015 og har pdd tjent over 
70.000 kr. Toåringen fikk jeg ved at jeg lånte ei avlshoppe i 2016. Hun er godt 
igangsatt og trener på mot mønstringsløp i løpet av 2019. Så venter jeg mitt 
første oppdrett etter min egen avlshoppe som jeg skal beholde og trene opp til 
trav. Har hestene stående hjemme på et småbruk, så står for alt det daglige 
selv.  
 
Tok lisensen på Leangen høsten 2018, og kjørte begge mine godkjente prøveløp 
med min egen Potetgull. Henne kjørte jeg også mitt aller første løp med 1. 
januar 2019, som resulterte i 4. plass.  
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Anneli Lindgaard 

 
Amatør kjørelisens 
Alder: 20 år 
Bosted: Melhus 
Til daglig: Stallansatt Øya videregående skole 
Telefon: 416 45 948 
E-post: anneli-lindgaard@hotmail.com 
 
 
Jeg er ei jente på 20 år som bor på Melhus. 
 
Har gått 2 år på hestelinja på Øya Videregående Skole og etter det fullført 
fagbrevet. Lærlingtiden min var jeg først hos Travtrener Heidi Moen, før jeg 
begynte som lærling på stallen på Øya VGS. Der har jeg nå jobb som 
stallansatt.  
 
Har selv hatt to travere, en av hver rase, hvorav jeg nå eier kaldblodsen enda. 
Ustartet 5 åring som jeg jobber mot å få til start.  
 
Tok lisensen i 2016, men har kjørt få løp, men har veldig lyst til å få kjøre flere 
løp og lære mer. Stiller gjerne opp på lokalkjøringer, hurtigarbeid og på 
Leangen.  
 
Jeg har førerkort, så kan gjerne kjøre på andre baner også. Kontakt meg på tlf. 
416 45 948 eller på Facebook. 
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Anna Heimsbakk 

 
Rekrutt kjørelisens 
Alder: 17 år 
Bosted: Kyrksæterøra 
Til daglig: Hemne videregående skole 
Telefon: 974 80 009 
E-post: anna.heimsbakk@hotmail.com 
 
 
Bor på kyrksæterøra og går skole der. Jeg tok 
ungdomslisensen i år. Har to hester jeg trener selv. En treåring som heter 
Øyans Sjarmis, og en varmblods på 8 år som heter Muddyman. Begge er under 
trening å håper og komme til start i nærmeste fremtid.  
 
Har kjørt ponni i 6 år og holder fortsatt på. Har en 5-årig gotlandsruss som er 
under opptrening etter skade. Har tidligere kjørt med shetlandsponnien 
Lindåsens Egoist. Der vi blant annet var med på nordisk mesterskap. 
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Eirin Sørmo  

 
Amatør kjøre- og montélisens 
Alder: 21 år 
Bosted: Storås 
Til daglig: Mot comeback! 
Telefon: 994 87 169 
E-post: karo_sok@hotmail.com 
 
 
Fra dag en har hest alltid vært det som har slukt alt 
av interesse, til min mors store fortvilelse. Men som tredje generasjon kusk, så 
er jeg jo som bestemor liker å kalle det "arvelig belastet", og vært heldig som 
har fått vokst opp med disse fantastiske dyrene. 
 
Noe ponni fikk jeg aldri, så her var det kaldblods som fikk stå for den viktigste 
opplæringen min. Friprins hadde min far gitt opp, men sammen så kom vi oss 
begge i banen pga monté. Gjennom årene har lidenskapen til hest og sporten 
bare vokst, så valget på skole falt på Øya vgs. Fra jeg begynte på skolen så 
begynte jeg samtidig og tilbringe tid på Stall Garberg. Deretter ble det noen 
sommerer hos Blekkan Trav. En tur hos Stall GV Gundersen ble det også, før jeg 
ble hjemmekjær og dro tilbake til Stall Garberg. 
 
Har totalt ridd/kjørt 221 totolisatorløp, hvor den beste sesongen var i 2018. 
Dessverre havnet jeg i en alvorlig ulykke sommeren samme året, hvor jeg ble 
lam fra halsen og ned. Men det skal ganske mye til for å stoppe meg fra mine 
drømmer og mål, så nå jobbes det hardt mot et comeback! Så den dagen jeg er 
tilbake i banen, så stiller jeg mer enn gjerne som kusk eller rytter til din hest. 
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Stian Stoum  

 
Amatør kjørelisens 
Alder: 20 år 
Bosted: Frankrike 
Til daglig: Stallansatt Bjørn Goop 
Telefon: 402 28 260 
E-post: stian_stoum@hotmail.com 
 
 
Norsk og Svensk statsborgerskap. 
Tidligere arbeidsgiver: Veijo Heiskanen. 
 
Bakgrunn fra mange år i ponnitravet med seier i Unionstravet 2015 som 
høydepunkt.  
Utdannet på Travskolen Wången der jeg fikk være kusk på Rolling Stones det 
siste året, med seier i Maistayeren på Leangen. Fikk kvalifisert min egen 
passhest, den "oppgidde" prosjekthesten Uptodate som fikk seier i første start. 
 
Gjennom Wången har jeg vært utplassert i Australia, Stefan Melander da 
Nuncio vant Eliteloppet, Øystein Tjomsland, Veijo Heiskanen, Ullrika Wallstedt, 
Andre Eklundh samt Bjørn Goop og Jarmo Niskanen i Frankrike.  
Sommerjobbet de 2 siste årene til Per Linderoth, Johan og Peter Unterstainer. 
Jobbet på Wången og passet skolens hester i høstferie, juleferie og vinterferie 
de 3 skoleårene, samt helgejobbet til Per Linderoth. Avsluttet Wången med å 
være blant de 10 i Sverige som ble tatt ut til å kjøre eksamensløp på Solvalla. 
 
Takket i august 2018 ja til Bjørn Goop sitt tilbud om å dra ned til Mortree, 
Normandie i Frankrike. Blanding av unghester og løpshester ble hverdagen. Da 
unghestene ble flyttet til Grosbois, sa jeg ja når Bjørn spurte meg om jeg ville 
være en av 5 ansatte som til daglig trener de 30 unghestene på Grosbois. 
Ambisjoner videre er å ikke gro fast på en plass, men flytte på seg mens man 
fortsatt er ung for å lære mest mulig. Kjøre litt flere løp etter hvert. 
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Tonje Langsæter  

 
Amatør kjørelisens 
Alder: 23 år 
Bosted: Rissa / Tromsø 
Til daglig: Student 
Telefon: 977 47 672 
E-post: tonje_fl@hotmail.com 
 
 
Bakgrunn fra 7 år i ponnitravet, med totalt 94 
registrerte ponniløp og derav 22 seiere, 15 andreplasser og 14 tredje. Noen 
høydepunkt er seier i Jarlsberg mini Grand Prix og deltakelse i NM (tre ganger) 
og Nordisk mesterskap på Solvalla.  

 

Tok lisens på storhest i 2011, og har til nå kjørt/ridd i underkant av 100 totoløp 
i tillegg til en rekke lokalkjøringer. Noe mindre løpskjøring de seneste årene da 
jeg studerer i Tromsø, men er tilgjengelig i ferier og ellers etter avtale. 
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Tilgjengelig på lokalkjøring 

 
Dina Iselin Mørreaunet 
       
       

 Alder: 16 år 
 Bosted: Åfjord 
 Til daglig: 10. klasse grunnskole 
 Telefon: 465 00 365 
 E-post: dinaiselin@hotmail.com 
 
 Flere år fra ponnitravet. Debuterte med storhest  

på lokalkjøring i 2018. Første seier ble også 
notert. Holder for tiden på å ta rekruttlisens. 
Har egne storhester. 

 
 
 
 

 
 

Erik Bylund 
 
 
Alder: 16 år 
Bosted: Inderøy 
Til daglig: Steinkjer videregående skole 
Telefon: 936 36 303 
E-post: erikbyl@gmail.com 
 
Jeg har drevet med ponnitrav i 6 år og holdt på med 
hest siden 2007. Kjører lokalkjøringer og holder for 
tiden på å ta rekruttlisens. 
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12. – 14. Juli 2019 
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Aktivitetskalender 2019 
 

MÅNED  AKTIVITET 

JANUAR Planlegging 2019 og Avslutning 2018 

FEBRUAR Bli kjent-dag for ungdommene 

FEBRUAR/MARS Profilering av ungdomskuskene 

MARS Kurs Morten Antonsen 

APRIL-JUNI Uttrekkspremier ungdomsløp 

APRIL Temakveld fôring/ernæring 

MAI Montékurs 

JUNI Temadag DNT v/ Marius Hoel Lundstein 

JUNI Ungdomsserien 2019, 1. halvår 

VÅR OG HØST Voltekurs 

AUGUST Hestens Dag 

SEPTEMBER Skoing/hovslagerkurs 

SEPTEMBER Tur 

OKTOBER Ungdomsserien 2019, 2. halvår 

NOVEMBER Avholdte Møter 2019 

DESEMBER Juleavslutning 2019 
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«Den beste måten å forutsi 
fremtiden på er å skape den» 

Leangen Ungdomsgruppe 


