Årets Hestkar 2017
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Begrunnelse for valget:
1) Hestesporten
Øydis er en meget dyktig utøver av sporten, særlig som rytter, men de seinere årene også
som kusk.
Hun er også en svært dyktig pedagog som underviser i sporten.
For Øydis er alle like, uansett nivå, alder, type hest, om du rir eller kjører.
Dette henger nært sammen med at hun behandler både to- og firbeinte med respekt for
hvem de er, enten de er trent, utrent, hobbyhest eller topp konkurransehest, - alle skal få
utvikle seg ut fra det nivået de tilhører, hest og rytter/kusk.
Øydis jobber alltid ut fra at hennes elever skal føle mestring, - et svært viktig moment for å
beholde motivasjon og interesse for sporten.

2) Egenutvikling
Øydis er veldig opptatt av egen utvikling som instruktør, til elevenes beste. Hun går stadig på
div kurs, tar på seg oppdrag som kan gi læring og holder seg oppdatert på hva som forgår
innen hestesporten.

3) Positivt for Stavsplassen
Øydis driver mye av sin virksomhet på Stavsplassen, enten i ridehallen, på ridebanen eller i
forskjellige løyper og plasser ute. Dette gjør at Stavsplassen blir kjent som et regionalt
sentrum for hestesport i Sør-Gudbrandsdalen. Gjennom sitt engasjement i sporten, både
som organisator og instruktør, har hun gjort Stavsplassen kjent for hestesporten også på
landsbasis. Øydis er en meget god ambassadør for Stavsplassen!

4) Øydis har i mange år vært en avgjørende drivkraft i Stav kjøre- og rideklubb, både som
organisator og som pådriver av aktiviteter i forskjellige grener. Alt dette gjør hun gratis.
Hun har i tillegg ledet klubben gjennom store arrangementer, som f.eks NM for fjordhest.
Dette har ført til at SKRK har en sunn økonomi og mottatt flere priser for sin aktivitet, bl.a ble
de kåret til Årets klubb i Norges rytterforbund i 2015.
Øydis har uten tvil fortjent hedersprisen Årets hestkar under Stavsmartn 2017!

