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ET LMED HEST' Katharina G. Andresen er sprangrytter isinn og skinn med masse fart og action, søsteren
Alexandra er den grundige og strukturerte dressurrytteren som satser mot OL, mens mamma Kristin eier flere
av Norges beste sprang- og dressurhester, samt avlshingster. Her er de med Belamou¡ som ble nummer to i EM
mèd Alexandra i høst.

rosten har bitt seg fast i bakken
på Tanum rideHubb i Bærum.
Syvårshingsten Swix oppfører seg
frekt med Nordens beste juniorrytter i dressur på ryggen.
Premiehesten steiler, mister
balansen, klarer ikke nedslaget
og faller over jenta han Jppet seg
mot. Et hyl høres mellom trærne
på stien.
Kristin G. Andresen ser
yngstedatteren Alexandra ligge
igjen i grøften. Swix kommer seg på bena og legger på
flukt. umiddelbart drar Kristin sin egen hingst inn på
en volte og låser han fast for å overvinne dpets instink-

tivelysttilå
lysert, ingen
eller rygg til

ip"tumage
deg selv

oppå.
Sekundet etter ser hun Alexandra bevege seg. Hun er
lettet. Det gikk bra, denne g¿ilìgen også. Skrekk, tårer
og smerter er raskt overv¡rnnet hos l/-åringen. Hun slo
seg kraftig i ryggen.
- Ridning er veldig god læring forjenter i å sette
grenser, vite hvor ens egne grenser går og i å kalkulere
risiko. Hingster slår veldig fort ut, man må være på
vakt. De er alt annet enn teddybjørne¡ sier Kristin.
ALEXAI{ DRA ER EI

SJ

Storesø

â,

hyllen for
skinn, me
personlighet. Hun har en andreplass i NM for ponnier
og en ponniseier i sprangridnings-Grand prix fra Italia
De to talentfulle jentene ervokst opp med en
hestemamma av et helt eget kaliber.
Kristins aller første minne i livet handler om hest.
1T

KRISTIN G. ANDRESEN

t
I

JOHAN H. AilDRESEN JR. (s2)
Kristin G. Andresens ehemann
og far til Katharina og Alexandra
Eier av Ferd.

JANUAR2OI4
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sprangrytter
på landslaget og Ol-deltager i 2OO8
Som ávlshingsteier er-hun <<stemammÐ> til tusånvis
av hester. Flere av hingstene er utne!'nt til elitehingster
i Danmark, i knallhard konkurranse.
- I tillegg erjeg ute og leter etter unghingster, gode
talenter. Nå i høst har jeg vært flere runder i Tyskland
for å plukke ut. Det er talentspeiding, man er rene
idoldommeren når man sitter der, sier hun.
KRlSTlt{

G.

AIIDRESEI{ TOBBER PÅ eiendomssiden i

in-

dustri og finanskonsernet Ferd, som eies av mannen
Johan H. And¡esen jr. Hun leder et humanitært prosjekt
i landsbyen Cha¡rdelao i India - og så er det hestene.
Før hun kom til Oslo og etablerte seg med Johan, bodde hun ti år på gård i Sverige med noen av nabolandets
beste hingster og red disse på fritiden. Da hun returnerte
til Norge, kom hun inn i miføet rundt Oslo Ridehus og
Oslo Ryttersportklubb.
Etter at 4!OO ungdommer mistet ridetilbudet på
Kongsgården på Bygdøy for noen år siden, har hun
jobbet alitivt for å å bygget et flerbruksanlegg for
ridning tennis og ro- og kajalùmiljøet i Bestumkilen.

- Det legges dessverre ned rideskoler i stor skala. Rideskolene er vår viktigste rekrutteringsarena for sporten
og følgelig veldig

ELDET{T HESTESPORT-TALENT,

med ett måI for øyet: Toppen. Aller helst ville hun ha
vært med iOL i Rio om to og et haht år, men hører på
mammas råd om å vente til Toþo i 2O2o.
Hun ble nordiskjuniormester i dressurridning i år
og i for, hun er norgesmester tre år på rad og fikk en
historisk andreplass i EM forjuniorer i Frankrike i år.

U VTÈHELG

Jentenehør lmt n¿Ue
fra stalløn, ölnlfß mönst
dat å côse nespeklt oglære
seg at alln er lilfß. For
hnsten spöllffi dnt öngen
rollßhoem du er.
f stallen Ø ellßlôIeesttlt.

viktig

å støtte. Rideskolene er

oftì barn

og ungdoms første møte med et levende dyr som de skal
håndtere og ta ansvar for. Veldig god læring og sosial

trening!

familien har gått i arv i generasjoner. Morfa¡en var
leder i Norges Fjordhestlag. Ni år gammel fikk Kristin
sin første toårshoppe.
I dag eier hun flere avNorges beste sprang- og
dressurhester og avlshingster.
- Ja, jeg har en hel haug. Jeg har noen på papiret og
noen delvis <<under bordet>>, som min bedre halvdel
ikke vet så mye om. Rett og slett små hestehemmeligheter, <<sþggehester>> som vi må ned i skuffen for
å finne, og som ikke helt er kommet opp i lyset, sier
Kristin, og ler.

Fredrikst¿d er eneste sted i Norge med et kommunalt

Kristin.

- Hestesporten er viktig forjenter i en sårbar aldersgruppe, og den holder dem borte fra å henge rundt
bensinstasjonene, i gatene i byen og på fester i
I tillegg er det fisisk o8 psykisk god trening.
lærerjentene seg å backe hverandre opp og tåIe
gang, mener Kristin. >r

BARSK RyTIER: Hingstene som Kristin G Andresen og dØtrene rir er langt

f

ra noen teddybjørner, men eksplosive

fluktdyr som krever at de er på vakt hele tiden Kristin er <<avlsmamma>> tjl tusenvis av hester,

flere av dem utnevnt til elitehingster i beintøff konkurranse i Danmark'
N
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IIan er enfightØt', hør et þierte ao gull

og er
fullstertdtg uredd.I)et prøoerieg å oære ö lioet
også, ttredd. Sålmnjegbare aspörere töl å ocure
så, sntllr uürtn og god somhar¿ er.
ANETTE RINGNES OÌ4 HESTEN OLIVER

>r

EN UNDERSøKELSE gjort av Bente Træen, professor
psykologi, konHuderer med at hestejenter er tøffe,

i

beslutningsdyktige og ser lyst på fremtiden. De har
større sehtillit og tro på egne evner. De røyker og drikker mindre og utsetter seg i mindre grad for farlige
situasjoner og uheldige livsvalg, sammenlignet med
ungdom generelt.
Den svenske forskeren Lena Forsbergved Luleå-universitetet fant i sin avhandling ut at hestejenter utvikler
lederegenskaper, handlingskraft og ansvarsfølelse.
Jenter som driver med hest, tilegner seg flere såkalte maskuline personlighetstrekk, som selvsikkerhet,
ambisjoner og uavhengighet. De utvikler også den mer
feminine spisskompetansen kn1'ttet til kommunikasjon,
omsorg og samarbeid.
KATHARINA 0G ALEXANDRA Al{DRESEN har

ått overført

prosent hver av verdiene i Ferd, som samlet utgjør
rundt 22 milliarder. Det hviler et stort ansvar på
generasjonen som står på spranget til å overta store
4,2

famileformuer.
Alexandra legger ikke skjul på at hun ønsker et liv
med hest. Ambisjonen er verdenstoppen i dressurridning, konkurra¡rsen som siden 1929 har hatt til
hensikt åbevare ridekunstens rene prinsipper. Hun
blir mest sanns¡rnlig å se som leder av en stall i
fremtiden, ved siden av eierskapet i Ferd.
Katharina har allerede begynt å engasjere seg i sosialt
entreprenørskap i Ferd, og skaljobbe med det etter at
hun avslutter videregående til sommeren, og før hun
begynner på videre utdannelse.
- Jentene har lært mye fra stallen, ikke minst det å
vise respekt og lære seg at alle er like. For hesten spiller
det ingen rolle hvem du er. I stallen er alle likestilt, sier

Kristin.

I sommer reiste og bodde Kristin, Alexandra og
trenger Anny Hilde Linden en måned på veien i Europa,
i deres egen hestetrailer. Da er mamma kjøkkensjef,
garderobesje{ trailersjåfør og kamerakvinne. Alexandra
er den grundige, strukturerte, myke, bestemte og
elegante konkurranserytteren som er fuÌlstendig på lag
med hesten. Og som für det til å se ut som de svever
rundt på banen.
- Det er mye prestasjonspress knyttet til konkurransene og jeg er veldig, veldig nervøs i dagene før. Men
når clet nærmer seg konkurranse, roer nervene seg, sier
Alexandra.
Det er da hun danser med mannen i sitt liv. Hingsten
Belamour.

:

l
s

(

HELLOH OLIVER OG ANETTE KRISTINE RINGNES (23) CT
kjærligheten dyp og ekte. Han er tysk, født i Nederland
for 16 år siden, herskapelig oppvokst hos en Lord og
Lady i Glasgow i Skottland, en uredd fighter av en hest
og han har et hjerte av gull. Stallnavnet er Oliver, det
formelle nawet er Cassabachus.
Hun er norsk, studerer internasjonal politikk og
ledelse i Skottland, er datter av Denise og eiendoms-

I
L
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Anette Kristine Ringnes' far
og eiendomsmilliardær,

milliardær Christian Ringnes og var en av Norges beste
sprangr)'ttere i juniorklassen.
Sprangridning er den største grenen i Norges Rytterforbund, som ha¡ fordoblet medlemskapet til 4,o ooo
siden 1997. Ryttersporten i Norge er i vekst.
Nå konkurrerer Anette på tostjerners Grand Prix-nivå
som nyopprykket seniorrytter. Det høyeste nivået er fem
stjerner. Målet er å komme på landslaget.
Hun har eid mange ponnier og hester siden hun startet med islandshest som femåring. Det som startet med
en vill fascinasjon for løver og safari med pappa, endte
med en hestemani som det ikke finnes noen kur for'
- Nå om dagen har Oliver overtatt plassen i hjertet mitt, som den hesten. Vi blir bundet veldig sterkt
sammen av å dele gode idrettsprestasjoner, sier hun.
Det siste halvåret har Anette pendlet Paris-SandefordSkottland. Kjæresten Leopoldo Maduro-Vollmer, som

haht fransk og haht venezuelansk og oppvokst på en
storranch i Venezuela, bor i Paris ogjobber for BNP Paris
Bas. Han ble ferdigutdannet på universitet i St. Andrews
i Skottland i vår, der Anette nå er i ferd med å avslutte sin
fireårige bachelor med å fordype seg blant annet i terror,
kinesisk utenrikspolitikk og krigsintervensjon.
Til høsten flytter de to mest sannsl'nlig til New York,
med hestene, for å jobbe eller studere videre. Anette
drømmer om en jobb i FN eller i en annen internasjonal organisasjon, som Terje Rød-Larsens International
er

Peace

Institute.

i Sandeford, eid av storinvester Kjeìl
Christian fllrichsen, står de to hestene hennes, Oliver og
Lucio. Skal de bÌi best på sprang må de være modige, ha
god psyke, være avspent, våkne og topptrent på kondisjon. De må også vise kapasitet, energi, forsiktighet og
lydighet.
Rgteren må ha utsøkt følelse for rytme, tempo,
På Skogan gård

teknikk og må ha en ydmyk kontroll

og følsomhet

i

forhold til hesten.
- Første gangjeg red internasjonalt ponnistevne i
sprangridning, i Morsele i Belgia, fortalte treneren min
at han aldri hadde sett en sånn grønntone i noe ansikt
før de skulle inn på et stevne. Jeg var altså så nervøs, at
jeg glemte banen jeg skulle ri på.
Hun red stewer annenhver helg gjennom hele
ungdomsskolen og var med på ponnilandslaget, før hun
begl.nte å ri internasjonale stevner i sprangridning i
England, Belgi4 Nederland, Danmark og Sverige.
Anette ha¡ lrrnnet NM for både junior og Young Rider
og har gode plasseringer internasjonalt. Etter videregående tok hun spranget og reiste alene til Frankrike
med to hester. >r

EKTE KJÆRLIGHET: Arretie R tgrres ¡tLrqcler te r0ris ìre
oq l. rres sI utarr ksl)0lilik[: iSt'.ott ¡ ril lr.r ki.ttesle r Patìs
oq reiser sà of te lrur kal lrlerrr lìl Nttrqe oq sllrerrclhesletr
Cass¿b¿¡ lrLrs ììÉ( j sl¿r l¡¡!r'ì€l 0live l"1el r¡t¡r cletrr var cleI
kjæ liqlreL !'etl f0r ste lt kl oq Arrelte e sker l'rl ll':ttt l ¡lrsekonrlr seir for lrars s tes elle lyrrrrt' vese I lrc1 fo cl l¡alr et
sà lre ìgive r oq I osete
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Ilestejenter som
her toppjobber

rÐ
Lærte seg å overvinne redsel og ta kontroll da hun begynte
å ri som tiåring hjemme iÂlesund.

BERIT KJøLL (58)
Tidligere administrerende direktør for

I

Tusenfryd, Flytoget, Steen & Strøm og
divisjonsdirektør i Telenor, Er nå direktør i
telekom-leverandørselskapet Huawei, Er
styreleder i Den Norske Turistforening og har sittet i styret i
R¡terforbundet. Kjøpte hest med en venninne for å ri pË.tur
og begynte med sprangridning.

barn avslørte hun seg som et sjeldent hestesporttalent med
et'sterkt vinnerinstinkt, hjemme i Moìde.

GUNHILD STORDATEN (34)
Lege med doktorgrad på osteoporose,
benskjørhet. Er daglig leder i stiftelsen
GreeNudge som finansierer forskning på
atferdsendring som klimatiltak. Drømte
om å bli veterinær etter en barndom med mye dy¡ deriblant
hest, på Muggerud utenfor Kongsberg,

{Ð

AilNE KRrSTri¡ SYDNES (s7)
Utviklingsminister

i

Stoltenbergs første

regjering, tidligere direktør i Statoil og

utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp. Jobber i
Nærings-og handelsdepartementet, Har
vært aktiv i hestemiljøet store deler av livet og har bakgrunn
fra sprangridning. Som styreleder i hest og helse har hun
fokus på hesten som terapeut. Håndtering av hest gir svært
viktig kunnskap som er relevant i arbeidslivet, mener hun.
BEÌ{TE TRÆEN (ss)
Prof essor, tannlege, seksualvaneforsker og
forfatter. Er nå professor i helsepsykologi
ved Universitetet i Oslo. Hadde hest som
ungpikehobby og tok opp igjen ridningen
som voksen. Forsker på effekten av hest og ridning, Har
blant annet sett på terapeuters behandling av hestebasert
behandling for pasienter med spiseforstyrrelser.

>| - Det va¡ et hardt og lærerikt år. Miljøet var maskulint

og macho, gutta hadde mye makt på stallen, vanligvis er jo miljøet veldig feminint. Men i Frankrike va¡ det
mange store egoer og mye testosteron. I tillegg ble du
ganske fort frosset ut om du ikke behersket fransk.
Pappa mente jeg snakket bondefransk, stallfransk, etter
det året. Men jeg følte meg ganske alene. Da var det
godt å ha hestene som støtte - de var mine eneste

venner da.
Å¡et lærte henne mye om selvorganisering. Hun
hadde fem hestepassere, noen av dem stakk bare av
over natten. Det va¡ ikke enkelt å være 19 år og fransk
arbeidsgiver. Hun booket seg på stevner, kjørte hestene
rundt i hele Frankrike og Belgi4 fikset veterinærregninger og hovslager, og hun kvalifiserte seg til
europamesterskapet som <Young rider>.

lmm

lqi em. Jeg gölele

bare

ålümeg ag sto opp selcs
nßstemorgen.
CATHRINE ERICHSEN

J0l{N FREDRTKSEN (69)
Cathrine Erichsens kjæreste,
skipsreder og mangemilliardær,

tidlig og hoppet gjennom hinderet og rullet rundt med
Anette oppå. Hun svimet av ogvåknet først opp på
sykehuset. Til alt hell slapp hun unna med en kraftig
hjernerystelse, en brukket hånd og noen knuste fingre.
To uker etterpå red hun Oslo Horse Show med gips
som matchet fargen på ridejakken. Legen ordnet det.
Hun ha¡ ridd konkurranser både med brukket ben og
brukket arm.
Det var ponnien Flash som lærte henne alt om å
holde seg på hesteryggen når den steiler, bukker og
plutselig wir seg om. Han var som en gummiball, med
mye hjerte, personlighet, liv og frekkhet. Så hadde hun
også et helt Oslo Spektrum i ryggen, den gangen Flash
bråstanset ved en mur og hoppet stillestående over.
Tusenvis av mennesker i salen gispet, klappet og fulgte
dem med argusøyne resten av runden.
DaAnette reiste til Skottland for å studere, tokhun
med seg to hester, Oliver og Jack I. De tilbragte mye
treningstid hos Ol-gullvinneren i lag fra 2Ot2 , Scott
Brash. Men med fem timers kjøretid på hvert besøk og
fire timer i stallen, ble hverdagene for hektiske.
Nå ser hun den firbente mannen i sitt liv, Oliver, så
ofte hun kan, og regner med å konkurrere med ham i to
år til, før han pensjoneres 18 år gammel.
- Han ha¡ et helt spesielt vesen, han er sjeldent

Han er ikke noen hvem som helst. Fullblodshesten er
flrig blanding av finanstoppene Jan-Petter Sissener,
Christen Sveeas og John Fredriksen, i alle fall et vellykket avkom av hester de har eid, og den er avlet
frem av damen som trener ham.
- Det å kontrollere og mestre en sånn sprek sak, det
gir sehtillit og indre ro, sier Cathrine Erichsen (++), i
det hun hopper av det høye, ranke d1'ret.
Erichsen er galopptrener i toppklassen, med 20 hester
i egen stall på Øwevoll.
Galopp er hestesportens Formel 1. Det finnes ingen
raskere r¿ìse enn de engelske fullblodshestene. Og
jockeyene, de har ett av verdens farligste yrker.
Det er i denne verdenen av fart og spenning at
Cathrine Erichsen har gjort suksess gjennom mange
år. Hun trener hestene som eies av noen av de rikeste
familiene i Norge. Selv kom hun i søkeþset da det i f or
høst ble \ient at hun er kjæreste med skþsreder og
mangemilliardær John Fredriksen, som hun har kjent
siden 1996. De pendler begge mellom Oslo og London.
Da de møttes første gang, maste hun seg til at
Fredriksen måtte kjøpe hest.

hengiven, kosete, tillitsfull og den som virkelig ser meg.
sier Anette.

med dron4ing n!4.trrÈ,he som premieutdeler i 1999.
Den vant Stockholm cup samme år og deltok i løpet
med den største pengepremien i Europa, Prix de I'Arc de
Triomphe, på Longchamp-banen i Paris.
Nå¡ Cathrine leier stallens beste hest Cool Match ut
avbanen på Øwevoll etter en liten treningsølt, er det
med visshet om at Fredriksens Alba¡an er det faderlige opphavet. Hesten med det fantastisi<e þnet og
som nesten ble som bikkja hennes, er nå avlshingst i

av gull og er
være i livet også,
å være så snill, varm

FøLELSEN ER RÄ, KGKEI oPI|HALT og farten

vill, i det

en avþrges tøffeste hestedamer raser nedover banen
på dhorofi med 5so kilo topptrent indrefilet mellom
bena Den syv år gamle vallaken Cool Match gir alt med
sjefen på ryggen.
2ol4

midnatt ú stallmt, og
orlcet öIokß å, sleöfte nårjeg

SOH SPRANGRYTIER harAnette Ringnes en vill
fascinasjon for det atletiske aspektet, for det som skjer
med hesten; det sterke avspranget, svevet og landingen.
Så mye levde hun seg inn i det som ung, at hun selvva¡
hesten som hoppet over hindre, og som endte opp med
å brekke benet.
.. Dramatisk var det også da hun holdt på å kvalifisere
seg til Oslo Horse Show og hesten tok av et steg for

gòare aspirere til

38 fv?El ¡1¡¡6 tÌ JANUAR

Ofte holdtjeg på túl

en

Han
kostet

trente

€[,

Nederland.
HUN VAR BARE 12 ÅR da hun ble hektet på hestene med
den høgeiste holdningen, den tynne pelsen, de sterke >r

hennes egne hobbypsykologer. Sweety er en av dem.
11 IANUAR2OÌ4
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