
 

 
KLUBBLEDERKONFERANSEN 2021 

OPPSUMMERING 

   

 

 

 

 

OSLO OG AKERSHUS RYTTERKRETS 



 

 

 2 

INNHOLD 

HVA VAR ØNSKET MED KONFERANSENS GRUPPEARBEID? __________ 3 

SAMARBEID _______________________________________________________________________ 3 

SYNLIGGJØRING ___________________________________________________________________ 3 

NYE IDEER OG STRATEGIER _________________________________________________________ 3 

KLUBBSAMARBEID _____________________________________________ 4 

KLUBBSTYRENES UNGDOMSREPRESENTANTER ___________________ 5 

DUGNADSARBEID ______________________________________________ 6 

STØTTEORDNINGER ___________________________________________ 7 

REKRUTTERING _______________________________________________ 8 

TRYGG RYTTERGLEDE FOR ALLE ________________________________ 9 

HJERTESAKER TIL NESTE KONFERANSE _________________________ 10 

 



 

 

 3 

HVA VAR ØNSKET MED KONFERANSENS 
GRUPPEARBEID? 
 

Gjennom konferansens gruppearbeid håpet vi at man ville få i gang en god dialog mellom alle 

de engasjerte klubbmedlemmene som var samlet til konferansen i november. Her er en liten 

reminder på hva vi ønsket at vi skulle oppnå med gruppearbeidet. 

SAMARBEID 
Vi ønsket å la dere bli godt kjent på tvers av klubbene i rommet, og at man kunne være av 

hverandre og få gode tips til hvordan å best mulig lede rideklubbene mot et godt samarbeid, 

både innad i og på tvers av klubbene. For at kretsen skal fungere best mulig er vi også 

avhengig av et godt samarbeid på tvers av klubbene. 

SYNLIGGJØRING 
Under fjorårets konferanse ble synliggjøring av OARK løftet frem som et viktig punkt til 

forbedring. Vi ville legge frem hvordan vi i kretsstyret kan nå bedre frem til kretsens 

medlemmer og omvendt. Vi ønsket også å finne nye hjertesaker å jobbe med i inneværende 

år samt årene som kommer. 

NYE IDEER OG STRATEGIER 
Vi håpet at klubbledere og andre medlemmer ville dra hjem med ny inspirasjon og gode 

planer for hvordan å drive klubbene sine enda bedre, både med hjelp av samarbeid og 

gjennom å lære av hverandres suksess.  
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KLUBBSAMARBEID 
 

Hvilke grep kan man gjøre for å skape et godt samarbeid? 

• Man kan opprette en informasjonsbank, der det ligger informasjon og dokumenter som 

klubbene kan ha felles. 

• Opprette et felles møtested slik at man lettere kan samles og gjøre ting sammen på tvers 

av klubb. 

• Burde kanskje hatt færre, men heller større klubber for å sikre at alle har noe å komme 

med hva gjelder aktiviteter, medlemstall og engasjement. 

• Opprette en tydelig og god kontrakt i bunn, så man vet hva hver enkelt klubb har å 

forholde seg til. 

• Dele på fasiliteter, låne hverandres stevnepersonell, ha en samarbeidsklubb man kan 

jobbe litt tett med. 

• Gi hverandre konstruktiv og god feedback etter besøk på hverandres stevner og 

aktiviteter, slik at man kan lære sammen og jobbe videre mot et enda bedre opplegg. 

• Være rause og ydmyke, tålmodige og positive med hverandre. 
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KLUBBSTYRENES UNGDOMSREPRESENTANTER 
 

Hvilken rolle har de og tar de? 

• De er den nye generasjonen klubbstyremedlemmer. De må derfor inkluderes, læres opp, 

og løftes opp og frem. Gi dem plass. Gi fri tøyle til å delta og ta en plass i klubbens styre. 

• Unge forstår unge bedre. Det å involvere de unge mye i klubbstyrearbeidet gjør at man 

kan få innblikk og synsvinkler som skiller seg fra hva de vokse har. 

• Ungdomsrepresentantene blir en viktig inngang for andre unge som vil bidra i klubben. 

Det senker også terskelen for yngre klubbmedlemmer å ta kontakt med styret. 

• Viktig at de eldre styremedlemmene i klubbene tar med seg de unges meninger og at de 

tas på alvor. Høre på de unge i klubben. 

• Å starte tidlig i klubbarbeid gir mye erfaring. Det driver klubben også videre, med et 

fremtidsrettet fokus. 

• Bruke ungdomsrepresentantene mer og gi dem viktige oppgaver som gir mestring, ikke 

bare delegere dem til «SoMe»-oppgaver etc. kun fordi de er den yngre generasjon. 

• Bruke ungdommen til å skape et miljø i klubben, og relasjoner på tvers av eldre og yngre 

medlemmer. 

• Kretsen kan opprette arrangementer for klubbenes ungdomsrepresentanter slik at de kan 

bli kjent og skape et godt samarbeid seg i mellom. 
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DUGNADSARBEID 
 

Hvordan inspirere t i l  å bidra i en sport som krever mye frivi l l ig hjelp? 

• Klubb og/eller krets kan sponse deler av klubbtreninger, så det gis et bidrag til 

gjennomføring. 

• Klubb og/eller krets kan bidra med noe sponsing av turer til stevner. 

• Arrangere klubbkvelder, f.eks. pizzakvelder, der man kan samle klubbmedlemmene og 

skape relasjoner og samhold. 

• Utarbeide tydelige beskrivelser av arbeidsoppgaver som skal gjøres, f.eks. i forbindelse 

med stevnegjennomføring og delegering av oppgaver. 

• God og bred opplæring av både unge og voksne, erfarne og uerfarne. 

• Invitere til klubbkveld i forbindelse med f.eks. kakesalg etc. 

• Implementere fadderordning i opplæring av nye klubbmedlemmer. Dette er en god idé i 

forbindelse med arrangementer som stevner, slik at den uerfarne har en erfaren person å 

spørre og få hjelp av underveis. 

• Lage dugnadslister; krysse av når en oppgave er utført. 

• Rullere oppgaver – sikrer god opplæring. Arrangere opplæringskvelder der man kan gå 

gjennom systemer og oppgaver, slik at man har en plan istedenfor å bli kastet ut i det uten 

å vite hva man skap gjøre. 

• Lage en veileder/manual over hvilke oppgaver som er før, under og etter stevner, for å 

lettere kunne finne passende oppgaver til hver enkelt. 

• Ha en beredskapsplan. 

• Klare å opprette og opprettholde direkte kontakt med klubbens medlemmer. 

• Viktig at man ser alle, oppmuntrer alle, og setter pris på bidraget de gjør. Dette øker 

gleden ved å bidra og oppmuntrer til at medlemmene bidrar igjen. 

• Informere nye medlemmer om forventninger til dugnadsarbeid i klubben. 
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STØTTEORDNINGER 
 

Hvordan hente inn midler t i l  klubben? 

• Som klubb kan man noen gang være litt heldig med støtteordninger som dukker opp, men 

man må også tørre å være litt freidige. 

• Det finnes stadig både små og noen store støtteordninger man kan søke på – det kan være 

av sportslig art, friluftsliv og natur, sosialt, og mye mer. 

• Klubbene kan med fordel være litt kreative. Noen av støtteordningene er relatert til faktiske 

kostnader, mens andre er beregnet på fremtidige prosjekt. 

• Kommunene har ofte mye midler som er øremerket aktiviteter for barn/unge, natur/miljø og 

minoritetsgrupper av ulike typer. Disse støtteordningene gir rom for motivasjon og 

utvikling. 

• Ved bidrag i form av støtteordninger kan man som klubb utvikle seg og tilby aktiviteter for 

medlemmene til subsidierte priser. 

• Best practice; ved søknad om støtte til noe større prosjekt kan det være hensiktsmessig å 

kontakte andre klubber som har gjennomført tilsvarende – hvor de har søkt om støtte, 

formuleringer, etc. 

• Vær nøye i å løse utlysningstekst og søk spesifikt på det de utlyser. 

• Ofte kan det være lurt å ha én i styret som jobber med dette, da er det enklere å følge opp. 

• Se om det er mulig å få et samarbeid med en kontaktperson i kommunen. Denne 

personen kan være en viktig ressurs i å informere om aktuelle støtteordninger og frister. 

• Støtteordninger kan både være for konkrete utgifter klubben har hatt, og 

fremtidige/planlagte prosjekter. 

• Eksempler på støtte: 

• Tilskuddsportalen 

• Spillemiddel-søknader 

• LAM lokale aktivitetsmidler fra Kulturdepartementet 

• Utlyste kommunale tilskudd til idrettslagene for 2021 

• Idrettsstipend enkelt utøver 

• Aktivitetstilskudd (går på antall medlemmer i ulike aldersgrupper) 

• Anlegg og leietilskudd 

• Kommunalt tilskudd til medlemmer med funksjonsnedsettelse 

• Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn og de som vokser opp i familier med lav inntekt 
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REKRUTTERING 
 

Hvordan få f lere medlemmer i klubben? 

• Den «viktigste jobben» i klubbarbeidet. Stort medlemstall gir grunnlag for videre vekst og 

mange muligheter i klubben. 

• Gi alle mulighet til å oppleve hest. Økonomi er en faktor, men det burde være en sport for 

alle. 

• Sporten burde få mer oppmerksomhet med tanke på likestillingen blant kjønn i vår idrett, 

hvilket er et fantastisk kjennetegn ved sporten vår. 

• Viktig å bygge fellesskap, team og støtte hverandre, slik at medlemmene trives og at man 

inspirerer andre til å ville ta del. Inkludering og samarbeid på tvers av grener og nivå. 

Mangfold! 

• Informasjonsbrosjyre til nye medlemmer, og linker til kurs, slik som grønt kort. Informasjon 

om klubben, hva man kan forvente, om kurs som er nyttige og som tilbys for 

medlemmene. 

• Infoflyt på tvers av grenene. 

• Aktiviteter og sosiale samlinger med ting som ikke har noe med hest å gjøre. Det kan 

være bowling, frisbee, volleyball etc. Instagram er et godt verktøy for markedsføring. 

• Smil og si hei til alle du møter, uansett alder. Mana må være en god rollemodell for det 

miljøet man ønsker å fremme og skape. 

• Det at mange klubber ikke har egne anlegg eller rideskole setter begrensninger for hva 

man får gjort. Mange små/mellomstore klubber i samme område kan tenke på å opprette 

et samarbeid. 

• Samarbeid med sommerskoler, hvor barna kan teste ridning som aktivitet én av dagene. 

• Opprette et klubbsatsningsprogram som gjør at man holder på medlemmene som kommer 

opp på nivå. 
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TRYGG RYTTERGLEDE FOR ALLE 
 

Hvordan kan vi opprettholde dette på klubbnivå? 

• Viktig å ha idrettens 10 retningslinjer for å unngå seksuell trakassering og overgrep 

hengende fremme i stallen. Disse er å finne på Rytterforbundets temasider. 

• Alle ryttere over 18 år og foresatte til de som starter på stevner må komme på «Trygg på 

trening». 

• Informere medlemmer av klubben om at det finnes en varslingsmail der du er anonym 

som kan benyttes for å si ifra om saker man vet om eller er vitne til. Her er kan du få hjelp 

til hva man skal gjøre videre. Du kan også varsle klubbleder, idrettskrets eller forbundet. 

• Oppfordre til å følge med på hjemmesiden til klubben, slik at medlemmene får med seg 

viktige linker og artikler fra forbundet, blant annet informasjon om seksuell trakassering og 

lignende. 

• Ordbruk/språkbruk: prate om det og komme med eksempler på uakseptabel og utdatert 

språkbruk. 

• Trygg rytterglede handler ikke bare om seksuelle overgrep og trakassering, men skal også 

fokusere på andre ting. 

• Passe på kulturen man vil ivareta og bygge. Være gode eksempler selv for hvordan man 

ønsker at medlemmene skal fremstå og oppføre seg. 

• Arrangere klubbkvelder der man kan snakke om «Trygg på trening», og gjøre det til en 

sosial happening med gratis pizza og koselige aktiviteter i etterkant. 

• Gjøre folk bevisst tema, alt fra trenere, ryttere, foreldre og lignende. Det er til beskyttelse 

for trenerne også, slik at de blir mer bevisst hva de gjør og hvordan de kommuniserer. 

• Skape et trygt ridemiljø der alle er trygge på hverandre. 
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HJERTESAKER TIL NESTE KONFERANSE 
 

Hva er de viktigste sakene klubblederne ønsker at styret jobber videre med? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette er altså tingene konferansens deltagere tok opp som viktigste saker styret skal jobbe 

videre med frem mot neste klubbkonferanse. Vi gleder oss til neste gang! 

Vennlig hilsen OARK-styret. 

 

 

KNYTTE KRETSEN MER SAMMEN. F.EKS. 

SENDE UT NYHETSBREV EN GANG I 

MÅNEDEN 

BEDRE KOMMUNIKASJON UT TIL 

KLUBBENE OG MEDLEMMENE 

HVORDAN KAN OARK BIDRA TIL AT 

KLUBBENE KAN MOTIVERE SINE 

MEDLEMMER? 

STIMULERE TIL SAMARBEID 

KLUBBSTRUKTUR*, ANLEGGSSTRUKTUR OG 
HÅP OM AT KRETSEN KAN ARRANGERE  

L/E-STEVNE I BEGGE GRENER 
*(SAMARBEID/SAMMENSLÅING AV KLUBBER LÅNE HVERANDRES  

FASILITETER OG PERSONELL) 

FORTSETTE MED Å VÆRE SYNLIG, HJELPE TIL Å FÅ 

KLUBBENE TIL Å INFORMERE TIL SINE MEDLEMMER 

OM HVA KRETSEN FAKTISK GJØR 


