
 

  

VELKOMMEN TIL NORGES FØRSTE 
TØLT IN HARMONY 

CLINIC 
Reynir Adalsteinsson (d.ä.) var grunnleggeren av ”Töltfimi”. Trausti Thor 
Gudmundsson, Jens Einarsson m.fl. har fortsatt Reynirs 
arbeid.”Töltfimi” kalles ”Tölt in Harmony” (TiH) i  Europa.  
 
Tanken bak Tölt in Harmony er å gjøre vår sport mer hestevennlig og 
hestene mer ridbare. Bedømmelsen følger derfor Utdannelseskalaen, 
hvor løsgjorthest premieres både høyt og tidlig i hestens utdannelse. At 
hesten er løsgjort innebærer at den er i psykisk og fysisk balanse, og på 
denne måten skal vi gjøre vår sport mer hestevennlig. 

Vi har gleden av å invitere til TiH clinic i samarbeid med TiH foreningen i Sverige. 

Trausti Thor Gudmundsson, en av grunnleggerne bak foreningen, holder clinicen. Trausti Thor har jobbet både 
på Island, Tyskland og i USA med utdannelse av hester og ryttere. Han har vært president i FT i hele 9 år, og var 
en av grunnleggerne bak Hólar. I tillegg er han en framtredende konkurranserytter og instruktør.  

FOREDRAG – CLINIC – TEORI - KONKURRANSE 
I løpet av disse tre dagene skal vi få høre Trausti Thors tanker om Islandshestsituasjonen i verden i dag, delta på 
clinic der han underviser 10 elever etter TiH prinsipper og vi vil bli innsatt i TiH grunnleggende teori. Det hele 
avsluttes med en konkurranse med åpen bedømming av Trausti Thor.  

 

VIL DU VÆRE MED? 

For rytter med hest: 1800,- 

Du vil da ri 3 økter, samt konkurranse 
 

Publikum: 250,- 

Du har tilgang til å se hele arrangementet, men 
søndagen er tilpasset publikum 

Påmelding til My Langhed og Annika Kättström 
my.langh@gmail.com 

annika.k.kattstrom@wilhelmsen.com 

Bindende påmelding senest 15. april ved 
innbetaling av 1.800,-/250,- til kontonummer 
1206.92.51976 My Langhed. Oppgi navn ved 

påmelding. 

PRAKTISK 
 
 

Clinicen avholdes på Stall Engelstad, 
Nannestadvegen 139, 2030 Nannestad. 

35 minutter fra Oslo S, og 10 minutter fra 
Gardermoen. 

Clinicen avholdes i ridehus. 
Oppstalling mulig for deltakere med hest. 

 
Ta kontakt med Nathalie Hjelmerud på 

kontakt@stallengelstad.no dersom du ønsker 
din hest oppstallet. 

STALL ENGELSTAD 
 

9. - 11. MAI 



 

Fredag: 
18.00 -  21.00   Situasjonen i islandshestverdenen i dag 
 
Lørdag: 
8.00 -  15.30    Rytterne rir én og én, 40 minutter 
15.30 -  16.30   Teori 
17.00 -  20.00   Rytterne rir to og to, 30 minutter 
 
Søndag: 
8.00 -  13.30    Rytterne rir én og én, 30 minutter 
14.30 -  15.30  Teori 
17.00 -  20.00  Konkurranse med åpen bedømming 

 

PROGRAM TØLT IN HARMONY 
PROGRAM 

9 mai 

11 mai 

10 mai 

Tölt in Harmony Sverige i samarbeid med: 


