
Sak 68/11  OPPFØLGING AV LANGTIDSPLANEN 

 

Kapittel 4: Satsning på organisasjonen 

 Alle klubber skal ha besøk av klubbveileder i løpet av 2012 

 Klubbveilederne får tilbud om skolering innenfor NIFs system: coatching og ledelse 

 Tilrettelegge også for voksne i klubben, jf for eksempel RHs prosjekt ”Bra nok” 

 Alle klubber bli anmodet om å oppnevne ungdomsrepresentant i styret 

 Alle klubber får besøk av representant fra ungdomsgruppa i løpet av 2012 

 Ungdomsrepresentant i FS (observatørstatus)  

 Satsning  på lederutvikling av ungdom 13-25 år, gjennom NIFs system  

 

Kapittel 5: Utdanning 

 Godt i gang med utarbeide og implementere NIFs nye trenerløype; 4 moduler m/4 

oppfølgningskurs på hvert nivå. Pilot trener I igangsettes høst 2012 

 Utdannet flere kursholdere (doblet) til trenerutdanningen, dette for å kunne 

gjennomføre trenerutdanningen ute i kretsene 

 Sitter i utdanningsrådet på Norsk Hestesenter (utdanning av ridelærere), god dialog 

rundt kvaliteten på utdanningen 

 Avholdt 2 dagers trenerseminar i november – vellykket!  

 Seminar for teknisk personell i januar 2012, m/fokus på konflikthåndtering og 

kommunikasjon 

 

Kapittel 6: Bredde 

 Involvere grenutvalgene i rekrutteringstiltak, også ikke konkurranserettede  – i tett 

samarbeid med adm, jf forslag til utvidet mandat – sak 68/11.  

 Planlegger prosjekt rettet mot barn og unge m/lærevansker; mot skole/SFO 

 2 nye ikke konkurranserettede prosjekter fått folkehelsemidler: ”Fra ensomheten inn i 

ridehallen” og ”fattigdomsprosjekt” 

 GU-FHs  prosjekt ”fra terapi til konkurranse”, i samarbeid med Hest og Helse. 

 Planlegger prosjekt rettet mot barn og unge m/lærevansker; mot skole/SFO 

 

Kapittel 7: Konkurranseidrett / toppidrett 

 Gode muligheter for kvalifisering av 2 individuelle utøvere til London 2012 – i dressur 

 Gode muligheter for kvalifisering av lag til London 2012 – i para 

 Ansetter sportssjef med overordnet ansvar for alle grener; vil gi et bedre grep om 

landslagssatsningen 

 Ansatt sportskoordinator i dressur på heltid 

 

Kapittel 8: Hestevelferd, etikk og omdømme 

 Det er satt i gang opplæring i kretsene i regi av Antidoping Norge – god respons! 

 Arbeidsgruppe jobber med revisjon av etiske retningslinjer ved omsetning av hest 

 Etablert en RASK ambassadør fra i hver gren, blant topputøverne 

 Etikk/RASK var/er tema på  

Trenerkonferansen, nov 2011 

Konferanse for banebyggere i feltritt, nov 2011 

Konferanse for teknisk personell, januar 2012 

Grenkonferansen, januar 2012 

 

Kapittel 9: Anleggsutvikling 

 Søkt og sannsynligvis fått tildelt programsatsningsmidler 

 NRYFs president er medlem av NIFs anleggsutvalg 



 Styrket kunnskapen om sporten hos bevilgende myndigheter gjennom besøk av 

kulturministeren på Hønefoss  

 Lagt anlegg inn som et eget ansvarsområde i administrasjonen 

 

Kapittel 10: Hest i samfunnet 

 Godt samarbeid med NIF, ADN, FEI og EEF, Rikstoto, NH, Hest og helse, NJK, DNT 

m.fl.  

 Søknad om post 3 midler til prosjekt knyttet opp til skole/SFO under utarbeiding 

 

Kapittel 12: markeds og kommunikasjon 

 Opprettet egen FB side 

 Styreprotokollene offentliggjøres 

 Jobber med gode kommunikasjonsrutiner i hele organisasjonen  

 Jobber frem like dok fra NRYF mht skrift, heading med mer 

 Månedlig nyhetsbrev fra adm 

 Ny samarbeidspartner på utstyrspakker til grenene  

 Vi har startet produksjon av videofilmer i undervisningsøyemed med fokus på 

hestevelferd og videre skadeforebyggende tiltak. 

 Fra i sommer har vi engasjert en egen selger for nettannonser, Kim Elvegård. 

 Nettannonsene selger på hhv www.rytter.no, www.hestesport.no og www.hpnett.no. 

Som et supplement til trykte annonser i bladet Hestesport som Merete Andersen selger 

for oss.  

 Har satt hest i trafikken på agendaen i møter med Trygg Trafikk, Politidirektoratet og 

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.   
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