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Programmet under årets AEG var, som alltid, spennende. Kolnes Rytterklubb ble representert i 

mange klasser, både hest og ponni. 

Vibeke Vestrheim og Cherwood startet CSI Amateur – Small Tour 1,20m og fikk første dagen en 15. 

plass, andre dagen 5. plass og avsluttet i finalen med en flott 10. plass. 

Maren Stranden og Pricilla startet i AEG Ponnicup LB+5 og kom inn til en god 7. plass i 1.runde.Alltid 

moro å se de to sammen; det lyser vinnerinstinkt av ekvipasjen! 

Ingrid Nevland og ET oppnådde flotte plasseringer i AEG Ponnicup og havnet på en sterk 5. plass i 

finalen 

Cathrine Tholo og Dark Boy gjorde en kjempeinnsats og klarte å håve inn en 1. plass i CSI 1m. 

Ekvipasjen var samstemte og som vanlig i toppen! 

Amalie Bloch-Johnsen og Magic Montender red supert i konkurranse med de mest erfarne 

ponnirytterne, og fikk en kjempeflott 5. plass i CSI 1,15m. Ekvipasjen er fantastisk flott sammen! 

Emilie Østbø og Jolly Graadahl avsluttet med en dundrende god grunnomgang – og gjorde det 

samme i omhopping. Dermed vant hun Power Control Store Tur for ponni kat III. 

Kolnes Rytterklubb fikk virkelig vist at vi både har god bredde blant våre ryttere, og at de klarer å 

hevde seg i toppen! Håper de klarer å plassere oss rett på kartet neste år; vi ligger ikke i Sandnes! 

Utover våre rytteres gode innsats var det mye annet å se på.         

Clinic med irske Cian O’Connor vektla bevisstgjøring i hvordan vi gjør øvelser. Som 

demonstrasjonsryttere hadde han Tony André Hansen og William Whitaker. Han var tydelig og lot oss 

forstå at vi må ha tålmodighet i alle faser av hestens utdanning.              

Høydehopperne, som endte opp med å ha tre ekvipasjer i den fjerde omhoppingen på 2,20m var 

spektakulært å se på. Snakk om hester og ryttere med mot.                

Ride N Drive ble en morsom opplevelse, hvor sprangrytterne fikk prøve seg i kjøring til stor glede og 

latter for publikum.                        

Audrey Hasta Luego’s fantastiske show, hvor “frihet blir virkelighet”, var fascinerende. Å se henne ri 

hingster uten hodelag og tøyler, forteller hvor mye kroppskommunikasjon og trening kan utrette. 

“Heiagjeng konkurransen” for å vinne 2 wild cards til AEG 2012 visste vi ikke om før sent fredag 

kveld. Vi hadde fått en svensk rytter, Jens Fredricson, å heie frem. Nå var gode råd dyre og 

kreativiteten måtte blomstre. Jentene ble delt inn i grupper og fikk oppgaver; noen skulle samle inn 

gule og blå ting (plastposer, IKEA poser osv), andre skulle få tak i rytteren for å få ham til å bidra med 

noen slengkyss, noen skulle få tak i ansiktsmaling for å male de svenske fargene, noen skulle finne 

tomflasker og helle makaroni oppi for å lage “instrumenter”. Alle gikk på med godt mot og resultatet 

ble etter forutsetningene bra. Vi laget mye bråk og hadde ikke mye stemme når klassen var ferdig. 

Lærepunktet er vel at vi kanskje ikke skulle hjulpet de andre gjengene med å heie frem “sine “ryttere. 

Jens var med på notene og vi fikk flere slengkyss. Godt hjulpet av oss ble han nummer 2 i klassen. Vi 

vant dessverre ikke wild cards, men vi var den enste heiagjengen, som var lojale, og jublet under 

premieutdelingen. 

Å være på AEG er en opplevelse for både ryttere og publikum. Mye å se på for enhver smak og utrolig 

høyt nivå. Håper vi kan være en stor Kolnes gjeng neste år, så vi kan heie frem våre eminente ryttere 

og ha det morsomt og sosialt sammen. 
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