
Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter og Bransjeforening for Rideskoler inviterer 
alle rideskoler i Norge til

Rideskolekonferansen 2022
19. november på Tanum Rideskole

Program: 

9.00 Registrering 

10.00 Velkommen fra arrangøren

10.30 Hvordan holde rideskolehesten frisk? 

Hovslager Stig Haga: hvordan sikre en god økonomisk skoingsstrategi hos 
 skolehester
Veterinær Birgitte Myhre: Helseutfordringer for rideskolehesten
Clinic med ridelærer Oda M. Skjølås og Hanne Dahl Lien: bruk av øvelser for å 
øke hestenes holdbarhet

12.30 Lunsj

14.00 ”Stallbackskulturer på sociala medier – skildringar av den pärfekta hästvardagen

via Facebook, eller en spegling av hur det kan se ut när allt går fel via TikTok? ”

 Lovisa Broms, Silje Poulsen og Synnøve Myhre Refvik

15.30 Paneldebatt

Er sosiale medier blitt en trussel for rideskolens fremtid?
Deltagere: Lene Kragh, Sindre Ratvik, Julianne Devold, Ingebjørg Henni og Lovisa 
Broms

17.00 Avslutning

18.30 Felles middag på Folkebadet i Sandvika for dem som ønsker det

Det vil være jevnlige kaffepauser gjennom dagen

Praktisk informasjon:
Påmelding: https://www.deltager.no/register/#/Rideskolekonferansen2022_1665568059 
innen 20 oktober, kr 200,- per pers. Opplys i påmeldingen hvilken rideskole du 
representerer.
Sted: Tanum Rideskole, Vestre Bærum rideklubb, Vestmarkvn. 75, 1341 Slependen 
Lunsj kan kjøpes på stedet
Anbefalt overnatting: Thon Hotel Oslofjord, Sandvika. Informasjon om rabattkode får du 
ved å følge denne linken: https://www.rytter.no/om-nryf/samarbeidspartnere/thon-hotels

Felles middag arrangeres på restaurant i Sandvika, påmelding til middag gjøres i deltager.no, 
betales direkte til restauranten. 

Spørsmål kan rettes til: Ingebjørg Henni: post@tanumrideskole.no

https://www.deltager.no/register/#/Rideskolekonferansen2022_1665568059
https://www.rytter.no/om-nryf/samarbeidspartnere/thon-hotels
mailto:post@tanumrideskole.no


Medvirkende

Stig Haga er hovslager med over 20års erfaring. Han driver sin egen bedrift, Hovslager AS, og 
utdanner lærlinger.

Birgitte Myhre var ferdig utdannet veterinær i 1999, og har jobbet som klinikkveterinær på 
Bjerke Dyrehospital siden 2001. 

Oda M. Skjølås er utdannet ridelærer trinn 3 fra Norsk Hestesenter. Hun jobber som 
ridelærer i Tanum Rideskole, med over 20 undervisningstimer per uke. Konkurrerer selv i 
feltritt. 

Hanne Dahl Lien er hovedinstruktør i sprang og unghestansvarlig ved ridelærerutdanningen 
på Norsk Hestesenter. 

Lovisa Broms er doktorand i Idrottsvitenskap ved Malmö Universitet. Har siden 2019 
publisert flere forskningartikler om sosiale medier i hestesporten. 

Silje Poulsen og Synnøve Myhre Refvik studerer sport management ved Høgskolen i Molde. 
De er begge med Lovisa på hennes prosjekt. 

Paneldebatt

Lene Kragh er daglig leder på Alna Ridesenter. Senteret har valgt en profil som vektlegger 
rideopplæring, helsefremmende arbeid og kjøring med hest. 

Facebook :4k følgere 
Instagram 1k følgere

Sindre Ratvik driver 3 rideskoler; SR Gyldermyra, SR Kongsvinger og SR Ålesund. SR 
Gyldermyra har det siste året fått stor oppmerksomhet på TikTok. 

Facebook: 3,6k følgere
Instagram: 4,3k følgere 

Julianne Devold driver Julles rideskole, som er en liten rideskole med ca 110 oppsittinger per 
uke. Julianne er ridelærer trinn 2, daglig leder og er eneste ridelærer. Julles rideskole har 
vanlige ridekurs, ponnigalopp og har tidligere hatt feltrittsgrupper. I sommer brukte de 
sosiale medier aktivt da de hadde et sykt føll og fikk samlet inn 98000 kr for å hjelpe til med 
dyrlegeregningen til Cedrik. 

Facebook: 1,8k følgere
Instagram: 0,7k følgere
Tik Tok: 0,4k følgere

Ingebjørg Henni er daglig leder på Tanum Rideskole, som har to avdelinger. Stubberud gård i 
Oslo og Vestre Bærum Rideklubb i Bærum. Rideskolen har totalt ca 600 oppsittinger per uke, 
og har 5 fast ansatte ridelærere. 

Facebook: 1,7k følgere
Instagram: 1,5k følgere
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