
Foreløpig info Ferd Rideskolecup 20-22 august 2021 
 
Velkommen som deltager i Ferd Rideskolecup finale på Linnesvollen ved Drammen. 
I år blir det en helt annerledes finale, men det blir like stor glede over å delta! 
Stevneplassen er i år utendørs på Linnesvollen i Lier, like utenfor Drammen. Det er et flott 
anlegg, med tipp topp moderne ridebaner. Finalen blir med rideskolehester utlånt fra 
Drammen Rideskole og det er en omgang dressur / ryttertest den ene dagen og sprangfinale 
i feil og stil 60 cm den andre dagen. Poengene fra de to rundene legges sammen og den med 
flest poeng sammenlagt, vinner finalen. 
 
Det vil bli nødvendig med overnatting fra fredag til søndag. Det ligger en vertsgård i Lier, 
Renskaug – 3 km fra Linnesvollen. Det er et populært sted for ryttere og hestefolk, så det 
kan være lurt å booke tidlig, her er linken https://www.renskaug.no 
Transport til stevneplassen ordner seg, folk kjører med hverandre eller vi henter! 
Det er også et helt greit motell i nærheten, Holm Motell Lier - https://motellholms.inn.fan 
 
Vi vet enda ikke tidspunkt for når klassene starter, men med en gang det er klart, vil vi lage 
et program for hele helgen. Stevneplassen har et hyggelig klubbhus der vi vil få til felles 
samlinger og måltider. Det vil bli en felles samling fredag ettermiddag der alle får utdelt 
hester og prøveridning. Dere blir fulgt opp av ansvarlig trener hele veien, og det er ikke 
anledning til å ta med sin egen trener, men de er hjertelig velkomne som heiagjeng! 
 
Hestene tilhører rideskolen, men denne helgen blir de rytternes ansvar slik det er på et 
stevne, så programmet vil inneholde både å sette av tid til å strigle, møkke og kanskje flette 
hesten før dressuren. Hver hest går med 2 ryttere, så her blir det teamarbeid. 
Alle må medbringe egen hjelm og sikkerhetsvest og antrekk i hht reglement i KR1.  
Dressuren går lørdag og sprang søndag med premieutdeling. 
Lørdag vil vi ha en felles samling med litt hestefaglig påfyll for både ryttere og foresatte, det 
pleier å være veldig velkomment. 
Selve stevnet er et internasjonalt stevne med de virkelig store og kjente rytterne. Det er det 
som kalles CSI klasser, og ryttersport på høyt nivå. Det ligger også en flott Horze-butikk på 
området og det er kort vei til Drammen sentrum om man får lyst på en liten avstikker. 
 
Kostnader 
Alle startavgifter og disponering av hest, dekkes av Ferd. Deltagere må selv besørge 
transport og overnatting og måltider underveis. Vi vil ha en felles samling med servering. 
Klubbhuset har 2 serveringssteder og godt med kapasitet for publikum og gjester. Det er 
ingen inngangsbilletter, det er gratis å være publikum! 
 
Vi trenger informasjon om hver og en rytter for å finne rett hest på forhånd og for å ha 
kontakt med foresatte. Det er derfor viktig å oppgi fødselsår, høyde, foresattes telefon og e-
post, rideklubb og rideskolen du tilhører. Dette sendes kretsen som melder det inn til 
rytterforbundet.  
 
Velkommen 
Hilsen Kristin Høst Grønvold  
Koordinator – tlf 909 18 276 – epost – kristinhostgronvold@gmail.com 



 
 
 
 
 
 


