
Equestrian Educational Network
(EEN) i Barneveld, Holland

Nu var det två veckor sedan vi påbörjade
vår resa till Holland för en studenttävling
där vi får träffa och tävla mot elever från
andra hästinriktade skolor i Europa. Vi var
fyra hippologstudenter som fick
representera Sverige. Två från
Strömsholm, Anna Olsson och Matilda
Hägglöf och två från Flyinge, Stephanie
Lager Andersson och Hanna Helgerud. Vi
hade även med oss 3 lärare, Mette
Henriksen och Åsa Steninger som kommer
var coacher till något av lagen under
tävlingen och även Linda Eriksson som är
sekreterare under hela tävlingen.

Syftet med EEN är att göra ett
utbildningsutbyte mellan olika skolor i
Europa och för oss elever träffa från andra
skolor med liknande inriktningar
utomlands.

Under tävlingen så tävlade vi både som lag
och individuellt. Första dagen lottade vi
lagen där ingen elev eller coach får vara
från samma lag. Vi blev då alltså en från
Sverige i varje lag. Varje lag består av tre
elever och en coach, vi blev då 6 st lag.
Man lottar även fram vilket teoretiskt
ämne laget ska ha en presentation om näst
sista dagen.

Första tävlingsdagen skulle alla rida var
sitt dressyrprogram och även en hoppbana.
Alla i laget har olika hästar i både dressyr
och hoppning. Hästen är uppvärmd när du
sitter upp och sen i har du 10 minuter att
rida och lära känna hästen innan du ska in
och rida dressyrprogrammet. I hoppningen
har du istället 6-8 språng innan du ska rida
hoppbanan. Domarna fokuserar på
inverkansridning och efter ens ritt får man
feedback och ett poäng mellan 0-10. Den
bästa eleven i varje lag går sedan vidare
till semifinal.

I semifinalen nollställs poängen och
eleverna rider ett nytt dressyrprogram och
en ny hoppbana. Sedan ska de även hålla
en dressyrlektion för sina lagmedlemmar
där de bedöms hur bra de håller en lektion.
De två eleverna som får högst poäng i
semifinalen går till final. I Finalen rider de
ett nytt dressyrprogram och en ny
hoppbanan och ska även hålla en lektion i
hoppning där de undervisar de elever som
hade 3:e och 4:e högst poäng i
semifinalen. Även i finalen nollställs
poängen.

Sista tävlingsdagen hade även varje lag en
presentation om det ämne de blev lottade
första dagen. Några exempel på ämnen var
fälttävlan coaching. Här ville domarna se
hur vi kunde samarbete med varandra i
laget och även hade en röd tråd genom
presentationen. Den här presentationen var



även viktig för lagets prestation då
poängen på presentationen hade
koefficienten 2.

Jag tror jag talar för alla oss som fick
möjligheten att vara med i den här
tävlingen, att det var en väldigt lärorik
resa. Vi fick träna på att lägga upp en bra
plan under våra ritter eftersom vi hade så
kort tid att lära känna den hästen vi satt på.
Vi har även utökat vårt kontaktnät i Europa
och fått större inblick i hur liknande
utbildningar fungerar utomlands.
- Stephanie

Sista tävlingsdagen var det även en
prisutdelning där Annas lag vann hela
tävlingen, Stephanie lag kom 2:a och
Mettes lag kom 3:a. Vi vill tacka både
Strömsholm och Flyinge för den här
fantastiska möjligheten och ser fram emot
att se tävlingen nästa år när den hålls på
Flyinge.


