
Tony Andre Hansen ny instruktør hos DRS på Linnesvollen 

 

Fra 01 September kommer Tony til Linnesvollen som ny hovedinstruktør, han vil jobbe tett sammen 

med Eirik Berentsen 

Vi i DRS ønsker å utvikle tilbudet og konseptet vi har for de som satser på sprangridning. 

Å Bli en god rytter kreves utrolig mye mer enn bare noen timer med undervisning. Ved å bli med i ett 

totalopplegg der vi hjelper med hele prosessen fra kjøp /salg , treningen, management, beridning og 

stevnehjelp vil rytteren ha de beste forutsetninger for å lykkes. 

 

Om Tony  

Født 1979 

Ny hovedtrener for DRS på Linnesvollen Er utdannet trener 2 gjennom Norges Rytterforbund 

Ridd aktivt fra han var 8 år. Mange Gullmedaljer fra Norgesmeseterskap 
Ridd 4 EM som senior 2005, 07, 09 og 2013 (6 plass lag i 07)  
Ridd VM senior 2006 aachen  
Worlcup finale 2007 las vegas ( 10 plass i europafinalen)  
Ridd  OL 2008 hong kong  
Vunnet 4 internasjonale 1,60m Grand Prixer , CSIO4*Podebrady, CSI4*Sunshinetour, CSIO4* 
Drammen og CSIO4*Odense 
 Vunnet Nation cup med Norge i Drammen og Lummen 
4 plass World cup i Gøteborg 
Vært ranket som 64 i verden, noe som er det beste en nordmann har vært i moderne tid. 
Mange topp 10 plasseringer i hele verden i GRAND PRIX, WORLD CUP og NATION CUPS  
Har idag ca 40 elever ukentlig hvorav 3 skal representere Norge i EM for junior i år.  
 

Om Eirik  

FØDT I 1977.   

Daglig leder DRS på Linnesvollen 

Landslagsrytter i alle år han red som senior. Alle år på hester han selv utdannet fra unghest. Vunnet 

flere Grand Prix klasser som senior på flere forskjellige egen oppridde hester. Sluttet å ri aktivt som 

26 åring for å drive mer aktivt med trening og salg av unghester. 

Startet i tillegg opp AEG og siden Drammen Springtour.  

Startet opp Walber Equestrian sammen med Kim Kristensen til Nordens ledende leverandør av 

ridebaneunderlag.   

Har trent opp elever som Stian Øglænd og Cecilie Hatteland som juniorer og young ridere. Var 

Landslagsleder for Young Rider i to år. I senere tid også trent Erik Preben Stand, Julie Bergem og Silje 

Marksten m.fl.  



Eirik har ett stort kontaktnettverk i Europa etter å ha kjøpt og solgt over 500 unghester fra 

forskjellige staller og avlere i Europa de siste 15 årene der mange har blitt gode Grand Prix hester. 

 

 

 

 

 

Treningsopplegg 

Hvem kan være med? 

 

Alle med egen hest kan være med.  

Oppstallører og deretter medlemmer av Drammen & Omegn rideklubb vil bli prioritert.  

Avtal en samtale med Eirik for ett møte om ett opplegg som passer for deg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Som utøver har man mange å forholde seg til  

Gjennom vårt system vil vi i sammarbeid håndtere sirkelen 
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For å finne frem til hva som passer deg best vil vi bruke matrisen under her for å komme frem til ett 

opplegg som passer deg.  

 

 

VI tilbyr individuelt tilpasset opplegg etter samtaler med en og hver. 

Avtal en samtale med Eirik for ett møte om ett opplegg som passer for deg. 

Tony Andre Hansen vil være den som har de fleste treninger. Eirik Berentsen vil gjøre det 

administrative og supplere og innimellom ha noen av timene. 

 

 

 

 

 

 

1. Vanlige grupper med maks på 4 på hver time som vare i ca 60 minutter 

Pris pr time: 400 kr 

 

 

2. Unghest grupper Maks 4 på hver time varer i ca 60 minutter.  

Pris pr time 400 kr 

 

 

3. Privat timer varer i 30 min/ 45 min 

Ambisjoner Muligheter

Nivå Vilje

opplegg



1 på time 650 kr / 2 på timen: 500 kr    

 

4. Dropp inn time: maks 5 på timen Timene varer i ca 60 minutter 

Pris pr time 500 kr (Ingen forpliktelser til opplegg) 

 

5. Beridning av Tony. 

Både unghester og «ferdige» hester trenger beridning av en profesjonell rytter, for å beholde 

ridbarheten, selvsikkerheten og teknikken sin  

Hestene kommer ferdig oppvarmet til tony, han jobber den, eier skritter selv ned 

Ferdig oppsalet og  avsalet:  500 kr 

Ekstra for oppvarmin/ Oppsaling, avsaling:  150kr 

 

 

 

Prisene reflekterer timesprisen, men avtalen n på månedsbasis med utgang i pris pr time x 

antall treninger satt opp.  

Man må betale månedsvis og når man melder seg på ett opplegg går dette månedsvis og 

man må avmeldte senest 14 dager før ny måned starter. 

Beridning faktureres pr faktiske gang. 

 

Det vil også være en dropp inn time pr uke for de som ikke vil være i ett fast opplegg. Her 

gjelder 1 til mølla prinsippet.  

 

Teori /Weekendkurs 

 

Det vil også være teori og weekendkurs og banetreninger.  

Dette vil annonserer på hjemmesiden og man melder seg på fra gang til gang 

 

KONTAKT  eirik@walber.no  i dag! 

 

MVH 

DRS AS  

mailto:eirik@walber.no

