
Sør Trøndelag Rytterkrets inviterer til Stewardkurs 
05.-07. Juni 2015. 

Har du lyst til å bli Steward? Er du også over 18 og med engasjement og 
interesse? Da er det ikke noe mer å gruble over.... Meld deg på!! 

For å bli en god Steward kreves det en kort utdanning, men mest praksis. Du 
har nå muligheten til å bli med på et spennende kurs hvor du vil få en god 
innføring i hva en Steward’s oppgaver innebærer på et stevne og du vil få 
mulighet til å prøve ut oppgavene. Dette gjelder alle grener innen hestepsort. 

Alle må ha KR 1 kurs før de kan gå Stewardkurs. 

Når KR 1 kurs er gjennomført så starter selve Steward opplæringen. Dette 
kurset vil bli holdt på Brattsberg Ride og Treningssenter, under Landsstevnet i 
sprang. 

Dato: Fredag 05. Juni, lørdag 06. Juni og søndag 07. Juni 2015. 

Teori fredag 05. Juni klokken 17.00 – ca 21.00. Deretter praksis lørdag og 
søndag, fremmøte kl: 09.00 begge dager med praksis gjennom stevnedagene og 
litt teori etter stevneslutt hver dag (mest lørdag). Skriftlig og muntlig prøve 
søndag ettermiddag. Ta med KR 1,2 og 4 og skrivesaker.

Kurslærer: Baard AndersLindvaag. 

Kursavgift: Kr: 800,- for kretsens medlemmer Kr. 1.200,- for medlemmer 
utenfor Sør-Trøndelag Rytterkrets. Denne prisen er inkludert mat på 
stevneplassen.  
Kretsen dekker det resterende som kurset koster.  

Bindende påmelding for stewardkurset senest 31. Mai 2015, men helst så fort 
som mulig, innbetaling av Kr 800,- / 1.200,- til Sør-Trøndelag Rytterkrets 
kontonummer: 4200.02.812331. Merk betalingen med Stewardkurs og navn. Vi 
trenger deltagernavn, adresse, fødselsdato og telefonnummer og gjerne e- 
postadresse. Sendes til Sør-Trøndelag Rytterkrets på mail: 
sortrondelag.krets@rytter.no  
Kursdeltagere fra Sør-Trøndelag Rytterkrets vil bli prioritert, deretter i påmeldt 
rekkefølge. Begrenset antall plasser. 

Vi ønsker deg velkommen til et spennende kurs. 

Med Vennlig Hilsen  
For Sør-Trøndelag Rytterkrets


