
kia i midten av september i sikte.
— Der vil vi forhåpentlig stille med 

et lag og kjempe mot de beste euro-
peiske nasjonene. Jeg antar at 15 nas-
joner stiller, og en topp ti plassering på 
teamrankingen ville være en fantas-
tisk spore og  inspirasjon for å få flere 
norske ryttere opp på et høyere nivå, 
sier Leonard Liesens, som brenner for 
distansesporten — alltid med hestens 
velbefinnende som første prioritet. 
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enstjernes klasse. (Det vil 
si en internasjonal 80km 
red. anm) Det vil bli mye 
billigere og enklere for ryt-
terne når de slipper å reise 
langt, og forhåpentlig vil 
de gå videre til tostjern-
ers (120km red. anm) og 
dermed få smaken på in-
ternasjonal deltakelse. 

Norske internasjonale 
ritt har tradisjonelt ikke 
trukket mange utenland-
ske ryttere. Det skyldes 
nok i stor grad tilgangen 
på internasjonale klasser i våre nabo-
land og Europa for øvrig. Skal man 
som EU-borger forflytte seg helt nord, 
betyr det lang reise, mye papirarbeid 
og kostnader ved grensepassering. I 
tillegg vil den norske topografien bli 
en utfordring for mange ryttere som 

ofte er vant til betydelig 
flatere løyper. For norske 
arrangører av internasjon-
ale konkurranser kan kost-
nadene bli høye. 

Topp ti i EM
VM for juniorer går av sta-
belen 27. juli i Tarbes ved 
Pyreneene i Frankrike. Her 
står for øvrig angloaraber-
ens vugge.

— Under VM for juni-
orer er det svært usikkert 
om vi kan fylle et lag på tre 

ryttere, men vi vil konkurrere indivi-
duelt. Uansett vil rytterne få erfaring 
i å kjempe mot kremen av kremen i 
Tarbes.

Neste treningssamling for Liesens 
og landslagsrytterne vil være i begyn-
nelsen av august. Da har de EM i Tjek-

— Jeg var faktisk litt engstelig 
for å ta jobben som trener for 
de norske distanserytterne, 
sier belgiske Leonard Liesens. 

Liesens er fra i år engasjert som trener 
og inspirator for landslaget i distanse.

Denne helga var landslagsrytterne  
for første gang samlet med sin nye 
trener. Treningssamlingen var også 
åpen for interesserte på MB nivå. 

Fornøyd
— Jeg visste ikke så mye om verken 
rytterne eller hestene. Men etter tre-
ningen denne helga, må jeg si jeg er 
veldig fornøyd med kvaliteten på hes-
tene og også rytternes ferdigheter. Jeg 
har selvfølgelig kommet med mange 
innspill i løpet av samlingen. Dette 
med tanke på å forbedre våre ferdig-

heter og for å gjøre hestene enda 
sterkere. Samtidig er jeg også veldig 
fornøyd med holdningen blant ryt-
terne og deres vilje til å lytte til ”The 
Belgian Guy”, sier Liesens. 

Hemmelig taktikk
Den fransktalende belgieren har bred 
erfaring, blant annet fra sin tid som 
rytter på det belgiske landslaget.

— Er det noen taktiske eller tren-
ingsmessige grep som kan gjøres for å 
bedre lagresultatene for de norske ryt-
terne?

— Å ja! Vi starter blant 
annet med systematisk ga-
lopptrening, slik at hestene 
skal evne å ligge og cruise 
på en effektiv og min-
dre energikrevende måte. 
Jeg vil også utarbeide en 
taktikk for laget under 

konkurranse, men den er selvfølgelig 
hemmelig! 

Nordisk Baltisk Mesterskap (NBM) 
25. mai i Estland blir første anledn-
ing for de norske rytterne å gjøre en 
laginnsats. Norge har tradisjon for 
gode resultater i NBM, og har flere 
gullmedaljer fra denne konkurransen. 

—Jeg anser NBM som første skritt 
på veien, sier Liesens. 

Internasjonalt kvalifiserte
Liesens ønsker også at grenutvalget 

gjør en strategisk jobb for 
å øke antallet kvalifiserte 
ekvipasjer til internasjon-
ale konkurranser. 

— Jeg tror at Norge må 
organisere internasjon-
ale ritt, slik at rytterne og 
hestene kan kvalifisere 
seg, selv om det bare er en 

Samlet
for medaljer

Engasjert: Leonard Liesens trener det 
norske landslaget i distanse.

Cantertrening: 
Marainn Seglem, Lene 
Hammeren, Olaug 
Espeli Carstensen, 
Gina Holby, Ellen Suhr, 
Jeanne Holum og Kine 
Eiesland Holen lengst 
bak. Foto: Klaus Berge

Landslag senior:
Olaug Carstensen
Tonje Danielson
Lene Hammeren
Mariann Seglem
Ellen Suhr
Landslag junior:
Kine Eiesland Holen
Jeanne Holum
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distanse.
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