
På tur for å treffe Arthur Kottas 

 

Vivian var helt i ekstase; «Jeg har skaffet dere plass på Kottas-trening på Moldegård i juli. Dere bare 

MÅ reise.» 

Karna og Live kikket på hverandre. De hadde aldri sett Vivian så ivrig før. «Dette skjer bare en gang i 

livet, og dere må gripe sjansen når dere får den. Jeg har aldri fått sjansen til å ri for ham, men nå skal 

dere.»  

Og selvfølgelig skulle de det. 

Hvem er Kottas spør du? 

Arthur Kottas-Heldenberg er en legende i dressursporten. Han startet som sprangrytter som de aller 

fleste barn, og ble østerrisk juniormester i en alder av 14. Når han ble 16 vant han like godt det 

østeriske mesterskapet som senior. 

I 1960 startet han som elev ved den spanske rideskolen i Wien, og ble berider på rekordtid. Ingen 

hadde noensinne blitt berider ved skolen etter bare 8 år. Han er også den som har brukt kortest tid 

på å bli sjefsberider ved skolen, og fra 1995 til 2003 var han første sjefsberider. 

Han er regnet for å være en av de aller ypperste trenerne i dressur i hele verden, og trener ryttere og 

trenere som er i verdenstoppen og kommer fra alle kanter av kloden. 

 

Dette var mannen Live og Karna skulle reise opp og ha et par treningsøkter med. 

Grytidlig tirsdag den 5.juli ble hestene lastet på henger, og en liten kortesje bestående av to biler og 

en henger satte kursen mot Tananger og Fjordline for en liten sjøreise til Bergen. 

Reisen gikk bra, og jentene fikk en veldig hyggelig og gjestfri mottagelse i stallen på Moldegård. 

Boksene var klargjort, og til og med regnet hadde stoppet for å gi plass til solen som ville hilse oss 

velkommen. 

Det var nok ikke fritt for at det rumlet litt nervøsitet i magen på jentene dagen etter. Live skulle være 

førstemann ut, og lite ante hun om hva som ventet henne. 

Dette var tysk/østerriksk trening med rene ord for pengene, framført med en rolig og behagelig 

stemme. Her var det ikke plass for unnskyldninger eller dårlige vaner. Hovedbudskapet var at det 

ALDRI var hestens feil – det var rytter som måtte gi de riktige signalene. 

Både tilskuere og ryttere  ble truffet av en syklon av en trener. Man skulle ikke tro han var over 70. 

Det var energi og engasjement for hver eneste rytter, og han kom med små geniale triks for å bli kvitt 

uvaner man hadde opparbeidet seg.  

Og feil ble rettet opp. Rytterne hadde ikke andre valg enn å holde på til det ble riktig. Øvelsene kom 

som perler på en snor. Her var det ikke tid til å ta tenkepauser – full konsentrasjon og nøyaktig 

utføring – og først og fremst hensyn til hesten med milde, men bestemte hjelpere. Og når man 

endelig fikk det til ble det belønnet med masse ros. 

Det var to dager med intensiv og hard trening, instruksjon på engelsk og mange timer på tribunen for 

å se på de andre.  



Og etterpå? 

Ingen var i tvil om at de hadde sett en av verdens beste trenere i aksjon. 

To veldig fornøyde jenter vendte nesen hjemover, og følgende kommentarer fikk de med seg - fra 

legenden selv: 

Til Karna: 

Du rir godt og jeg kan se at du har en dyktig trener. 

Du er veldig lett å undervise. 

I tillegg fikk hun masse skryt for vel utførte oppgaver underveis i treningen. 

 

Til Live: 

Du har en veldig fin hest, og du sitter bra og bruker hoftene veldig bra. 

Dere kan komme langt sammen, og du må bare trene mer og si til deg selv at du skal bli bedre enn de 

beste. 

 

Gode ord å ta med seg fra en legende i sporten.  

Og Vivian fikk autografen hun ønsket seg – ja, faktisk hele tre. 

 

 



På vei hjem var det bare smil å se. Vi hadde blitt veldig godt mottatt, og det var masse hyggelige 

mennesker rundt oss. Og hvem vet? Kanskje han kommer tilbake? 

 

Karna trener på Piaffe 

 

Live i aksjon 


