
 

 

Ungdomssamling på Starum, Norsk Hestesenter 3.-6. 

oktober 2019 for medlemmer av Det Norske 

Travselskap, Norsk Jockeyklubb og Norges 

Rytterforbund 

Vi fortsetter suksessen fra 2018 og inviterer for 

2.gang til ungdomssamlingen «Sammen om hesten». 

Er du mellom 16 og 26 år (2003 – 1993), og brenner 

for hest? Vi inviterer hesteungdom mellom 16 og 26 

år fra hele Norge til samling på Starum, Norsk 

Hestesenter for å lære mer om hest. Dette blir en 

helg som skal fylles med faglig og sosialt innhold hvor 

vi skal ha fokus på det vi alle har til felles, nemlig 

hesten.  

 

Program: 

Vi ønsker velkommen til Starum fra kl. 18 torsdag 

3.oktober. Det kommer ungdommer fra hele landet, 

og derfor bruker vi kvelden på å finne oss til rette, 

det blir servert en liten matbit og vi blir kjent. 

På fredag vil det blir fullt program med ulike temaer, og på kvelden besøker vi Biri travbane for å se 

på travløp og få en omvisning. Lørdag er det også fullt program med både faglige og sosiale 

aktiviteter, før vi på søndag har program frem til kl. 15 og det er avreise.  

 

 

 

NHS er det øverste faglige senteret for 

utdanning av hestepersonell, samt for avl av 

hest i Norge. I løpet av året arrangeres det her 

kurs innen mange grener av hestesporten og 

hestenæringen. Det er her på Starum 

travtrenerutdanningen og 

ridelærerutdanningen foregår. NHS holder til i 

idylliske omgivelser i Østre Toten, om lag 10 mil 

nord for Oslo. Eiendommen inneholder en 

rekke flotte treningsfasiliteter og har plass til 

ca. 150 hester. NHS er en stiftelse som består 

av 16 nasjonale hesteorganisasjoner. NHS 

mottar årlig ca. 29 millioner kroner i støtte fra 

Norsk Rikstoto, som igjen kommer av 

inntektene fra spill på hest. For mer 

informasjon, besøk www.nhest.no 

 

   



Pris pr. deltaker er kr. 1.500,- (faktureres i 

etterkant)  

I prisen inkluderer følgende: 

  

• Overnatting 3 døgn inkl. frokost og lunsj – 

Starum kurssenter  

• Enkel bevertning ved ankomst torsdag 

• Bord i restauranten på Biri Travbane – 

middag, dessert, drikke og program  

• Transport til/fra Biri travbane  

• Middag lørdag    

Transport:  

Den enkelte deltager er selv ansvarlig for å 

komme seg til og fra Starum. Reisen må 

også bekostes av deltageren. Informasjon 

om hvordan du kommer deg til Starum med 

bil/buss får du her: www.nhest.no – velg 

«kart» øverst i menyen.  

Hvis man kommer med buss fra Gardemoen 

må man forhåndsbestille bussbilletter. 

Dette gjelder begge veier.  

 

 

Søknad om gyldig fri fra skole: 

Samlingen kvalifiserer for gyldig fri fra skole. Har du behov for kursbevis? Ta kontakt med 

prosjektlederne.  

Påmelding:  

Se informasjon under fra den organisasjonen du er medlem i. Påmeldingsskjema følger som vedlegg 

til invitasjonen. Har du spørsmål om samlingen, ta kontakt med en av prosjektlederne.  

__________________________________________________________________________________ 

For medlemmer av Norges Rytterforbund:  

Hver rytterkrets får sende 2 deltagere til samlingen. Telemark og Vestfold rytterregion, 

og Oslo og Akershus rytterkrets får sende to deltagere fra hvert fylke.  

Vi søker etter gode representanter fra rytterkretsen som kan delta på denne 

ungdomssamlingen og være en positiv ambassadør. Send en kort søknad om deg selv og hvorfor du 

bør få muligheten til å delta på denne samlingen. Benytt skjema.  

Søk gjerne klubben eller kretsen din om å få dekket kostnaden for samlingen. 

Meld din interesse til tine@rytter.no innen 15.september  

Tema og program  

Temaer til årets samling vil være hestevelferd og 
smitteforebygging, longering, foring, skoning, ridning 
og trav.  
 
Sjefsveterinær i DNT Anne Wangen kommer for å 
snakke om hestevelferd og smitteforebygging.  
 
Stallmesteren tar dere med inn i stallen for å snakke 
om fôring av hest. Deltagerne vil få se på ulike hester 
og få introduksjon i hvordan man fôrer hestene ut fra 
alder, bruksområde, hold og behov. Smeden tar dere 
med for å snakke om skoing av hest, hvordan man 
skor for ulikt underlag, samt praktiske øvelser som gir 
en introduksjon til hva man kan gjøre hvis hesten din 
har en løs sko, hva trenger du i stallen og muligheten 
for å prøve seg praktisk selv.  
 
De som kommer fra travsporten vil få en praktisk 
innføring i ridning, mens medlemmer av NRYF og NJ 
vil bli nærmere kjent med travet. I tillegg planlegger vi 
en felles tur til Biri Travbane med studentene på 
Starum.  
 
Faglige temaer og innhold er i utvikling, derfor kan endringer/nye 
elementer komme.  

 

 

http://www.nhest.no/
mailto:tine@rytter.no


________________________________________________________________________________ 

For medlemmer av Det Norske Travselskap: 

Hvert travforbund er tildelt 3 plasser til samlingen, og Midt-Norge Travforbund er 

tildelt 5 plasser. Påmelding går via ungdomsforeningen til forbundssekretær, som 

melder videre til prosjektleder.  

DNT ønsker velkommen til ungdommer som er positive ambassadører for travsporten, og som ønsker 

seg en utviklende og kunnskapsrik samling. Ungdomssamlingen bygger på mye av det samme 

konseptet som DNT gjennomførte i 2018. I denne anledningen ønsker vi spesielt nye deltakere 

velkommen. 

Påmeldingsfrist: 15. september 

__________________________________________________________________________________ 

For medlemmer av Norsk Jockeyklubb:  

Ta kontakt med Norsk amatørrytterklubb på e-post noark@noark.info  

Påmeldingsfrist: 15. september 

__________________________________________________________________________________ 

 

Velkommen!  

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

 

 

Tine Skoftedalen Fossing 

Utviklingssjef Norges Rytterforbund 

Telefon: +47 22895690 

Mob: +47 97640141 

E-mail: tine@rytter.no 

 

Marius Hoel Lundstein 

Konsulent|Det Norske Travselskap  

Refstadveien 27 | Postboks 194 Økern | N-0510 Oslo 

Mobil: 99490750 | Sentralbord: 22 95 60 00 

Marius.Lundstein@travsport.no 

 

 

mailto:noark@noark.info


 

 

Påmeldingsskjema til Ungdomssamling 2019 
Starum, Norsk hestesenter 3.-6.oktober 

Navn  

Fødselsdato  

E-postadresse  

Telefonnummer  

Postadresse  

Postnummer  

Poststed  

Hvilken klubb/travlag 
er du medlem av?  

 

Har du matallergi?   

Fakturaadresse (epost): 
navn, adresse og e-post   

 
 
 

Noen du vil gi oss 
beskjed om?  

 
 
 

Fortell kort om deg selv 
om hvorfor vi bør velge 
deg som deltager (max 
150 ord) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan ankommer du 
Starum?  

 

 

 

Innsamlingen av dine personlige opplysninger er til bruk for arrangørene av ungdomssamlingen 

Sammen om hesten. Opplysningene dine vil kun bli brukt i denne sammenheng og vil bli slettet etter 

samlingen.  

Jeg godkjenner ved dette at mine personopplysninger blir brukt til oppgitt formål (kryss av)   

 

 

Påmeldingsskjemaet leveres NRYF (medlemmer av NRYF),  

travforbundet/ungdomsforening (medlemmer av DNT) eller Noark (galopp). Se for øvrig informasjon i invitasjon. 

Ja 

Nei 



 

KONTAKTINFORMASJON  

 

Kontaktinformasjon til leder i travforbundets ungdomsutvalg: 

Travforbund Leder Telefon Epost 
Agder Travforbund Therese Nyhaven 993 58 028 tnyhaven@hotmail.com 

Buskerud Travforbund Mari Ann Skålien 902 52 644 mariann_sk@hotmail.com 

Innlandet Travforbund Eli-Mina Antonsen 471 67 634 mina.antonsen@hotmail.com  

Midt-Norge Travforbund Trond Stoum 
Thea M. Indrebø 

990 46 384 
957 90 648 

trondstoum@live.no 
tindrebo@hotmail.com 

Oslo og Akershus Travforbund Oda Nakken 416 42 186 oda.nakken@hotmail.com 

Rogaland Travforbund Silje Jessen 
Elin Lode 

959 01 345 
922 19 332 

silje.jessen@outlook.com 
elin.lode@kleppnett.no 

Telemark Travforbund Sol Emilie Eilefsen Risdal 916 96 100 lovemyponnisol@gmail.com 

Vestenfjeldske Travforbund Maiken Pedersen 941 83 652 mapeha@hotmail.no  

Vestfold Travforbund Linda Bø 995 21 156 linda.3991@hotmail.com 

Østfold Travforbund Emma Kristine Volden  951 16 055 emmavolden@outlook.com 

Nord-Norge Travforbund Silje K. Eilertsen 
Katarina Brorsgård 

905 52 059 
971 84 626 

siljekeilertsen@gmail.com 
katarinaeb@yahoo.no  

 

Kontaktinformasjon til forbundssekretær i travforbundet: 

Travforbund Forbundssekretær Telefon Epost 
Agder Travforbund John Arne Degnes 922 85 398 dnt.agder@travsport.no 

Buskerud Travforbund Birthe Austevoll 916 77 274 dnt.buskerud@travsport.no 

Hedmark Travforbund Roy Kristiansen 475 04 867 dnt.oppland@travsport.no 

Midt-Norge Travforbund Sverre Hosen 957 29 911 dnt.midtnorge@travsport.no 

Nord-Norge Travforbund June Anita W. Reyes 930 88 463 dnt.nordnorge@travsport.no 

Oppland Travforbund Roy Kristiansen 475 04 867 dnt.oppland@travsport.no 

Oslo og Akershus Travforbund Anne Ramstad 415 01 285 dnt.akershus@travsport.no 

Rogaland Travforbund Lisa K. Johannessen 414 28 713 dnt.rogaland@travsport.no 

Telemark Travforbund Jorunn Svensson 901 69 815 dnt.telemark@travsport.no 

Vestenfjeldske Travforbund Lisa Pickersgill 416 96 646 dnt.vestenfjeldske@travsport.no 

Vestfold Travforbund Birthe Austevoll 916 77 274 dnt.buskerud@travsport.no 

Østfold Travforbund  Elin Kristin Nilsen 917 26 324 dnt.ostfold@travsport.no 
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