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— 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 treningen denne helga, må jeg si jeg er
veldig fornøyd med kvaliteten på hestene og også rytternes ferdigheter. Jeg
har selvfølgelig kommet med mange
innspill i løpet av samlingen. Dette
med tanke på å forbedre våre ferdig-
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heter og for å gjøre hestene enda
sterkere. Samtidig er jeg også veldig
fornøyd med holdningen blant rytterne og deres vilje til å lytte til ”The
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Engasjert: Leonard Liesens trener det
norske landslaget i distanse.

kia i midten av september i sikte.
— Der vil vi forhåpentlig stille med
et lag og kjempe mot de beste europeiske nasjonene. Jeg antar at 15 nasjoner stiller, og en topp ti plassering på
teamrankingen ville være en fantastisk 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.
Tekst: Runhild Vigdal

