
Oppsummering satsingsgruppen i dressur 2012 : 

 

 
Det nye opptakssystemet fungerer mye bedre, - oversiktlig og «rettferdig», og var betydelig enklere å 

foreta opptaket i år.  
 

 

Satsingsgruppa 2012 besto av:  
 

Julie Granbo Birkelund (Ponni)¨ 
Hege Sættem 
Hilde Tokstad 
Tonje Lundqvist 
Turid Buvik 
 
Klubbtrener er som tidligere år Louise Almlund  Løkken,  www.louisealmlund.com, som i tillegg til å 
være en dyktig trener, også selv konkurrerer aktivt internasjonalt  på høyt nivå med gode resultater.  
Det er helt uvurderlig å ha en slik klubbtrener, og klubben får nye medlemmer på grunn av dette.  
 
Resultater for satsinggruppen:  
 
I 2012 har vi fått 6 ryttere inn på rankinglisten –senior, og i alt 8 ryttere inn på alle rankinglistene.  

For å komme på rankingsliten må man 1) ha fått plassering i klasse og 2) ridd kvalitetsmessig godt- 
dvs over 60% i klassen.   

 
4 av 5 ryttere i satsingguppener i 2012 på Rankinglisten.  Dvs at vi har i alt 8 ekvipasjer (6 senior, 1 

Jr, og 1 Ponni) på årets ranking. Beste TRØN-rytter ligger på 6 plass, imot sesongen 2011- hvor beste 

TRØN senior rytter var på 18’nde plass- og det var kun 2 totalt og 1 i henholdsvis Jr og Ponni. 
(Konsistent med tidligere år- 3 stk på ranking i 2010 og 2 stk  i 2009) – se tabell under 

 
Den rytteren som har gjort det desidert best gjennom året er Julie Granbo Birkelund. Gratulerer!  

 

Dette er en betydelig forbedring både med hensyn på kvalitet og antall. Vi har altså i år flere ryttere, 

som nå holder høyere kvalitet i sin ridning. Dette underbygger at man gjennom satsingen har fått 
fram flere konkurranseryttere, som faktisk også konkurrerer, hvor 2 av satsingsgruppens medlemmer 

har over 25 starter i år. (Rankinglister for 2012 og 2011 er vedlagt- se sist i dokumentet for detaljer)  
 

 2012 2011 

Senior 8 stk 2 stk 

Junior 1 stk 1 stk 

Ponni 1 stk 1 stk 

 

Den rytteren som har gjort det desidert best gjennom året er Julie Granbo Birkelund 
 

Vi har som tidligere år ryttere i satsingsgruppen som har slitt med hestene sine, men selv disse har 
plasseringer og er kommet med på rankingen.  

 

 
Atkiviteter:  

 
Satsinggruppa hadde en aktivitetsplan, som er fulgt med 2 unntak.  

 

Gjennomførte aktiviteter:  
 

 Sosial samling etter opptak. (Fraværende Hilde Tokstad (reise) og Tonje (syk)).  

 

http://www.louisealmlund.com/


 Ukentlige treninger med Louise Almlund med økonomisk støtte fra TRØN til 

satsinggruppemedlemmer  

 

 Reisestevne- Atlungstad våren 2012 (Tonje Lundqvist og Hege Sættem deltok ikke pga skade 

hest, samt Hilde Tokstad var på stevne med sønnen)  

 
 Videovurdering gjennomført 2 ganger (siste gang dårlig pga dårlig video, men fikk 

gjennomgått fokus for trening)  

 

 Lag KM  

 

 Arrangere rideprøve for å underbygge Opptak og vurdering for videre satsing av trener/rep 

dressurutvalg/rep eksteriørdommer dressur.  

 

 Treningssamling på Oppdal. Den ordinære datoen i juni kolliderte med Louises stevner, slik at 

vi måtte flytte samlingen til juli. Det var da flere i satsingsgruppa som var på ferie, slik at det 

ikke ble hele gruppa.  

 
Ikke gjennomførte aktiviteter:  

 
 Temakvelder. Vi ønsket å få til temakvelder, men dette klarte vi aldri å få til (ingen spesielt 

god grunn –annet enn tid og planlegging). Vi bør satse på å få til 1-2 mht dette er svært godt 

for samhold i gruppa, samt en gylden anledning for å få fokus på det mer teoretiske delene i 
dressuren.  

 

 
Rekruttering til TRØN og satsinggruppa:  

 
Det er altså totalt sett blitt flere aktive dressurryttere i Trøn,- hvor vi også har fått nye medlemmer fra 

andre klubber som følge av vårt dressurfokus.  

 
Blant annet har fått meldt overgang av Ina Dahlen (fra EID) som er en habil LA rytter som stadig 

plasserer seg i konkurranser, og  Åshild Lysgård (Fra Kristiansund) som også stadig plasserer seg i LA.  
 

Det er dessverre kun en ny aktiv junior/Ponnirytter som er kommet til i 2012, slik at vi bør absolutt 
fokusere på å få inn yngre ryttere framover.  

 

 
 

Det er nå nettopp holdt opptak for 2013, hvor resultatet foreligger i løpet av november.  
 



Resultat rankinglister 2012 : 

 
 

 

Julie Granbo Birkelund(junior- 3dje plass og 2dre plass i Ponniklassen.  

 
 
 



 
 

 
 

Resultat ranking 2011 : TRØN har 2 ryttere på Rankingen- på 18’nde og 21’ste plass:  
 

 

 



 

 

 

 

Ponni-  2dre plass –Julie Granbo Birkelund (satsinggruppe)  

 

Junior – 3dje plass  

 

 

 


