
 

FS SAK 3/16 – KRAFTTAK FOR RIDEBANEBUNN   

Revisjon av kriterier for søknadsrunde 2016-2017 

Ved Utviklingssjef Kjell Myhre 

 

Det vises til FS sak 36/09 der det ble vedtatt å innføre en årlig hestelisens øremerket støtte til utbedring 

av ridebanebunn. 

Både NRYFs administrasjon og medlemmer av ANLU har mottatt kommentarer og innspill fra klubber 

på kriteriene. På møte i ANLU 5.12. foretok derfor ANLU en gjennomgang av kriteriene for å se om det 

var behov for endringer. 

De generelle kriteriene som ligger til grunn for søknadsrunden 2014-2015 er som følger: 

Generelle kriterier for å søke om støtte til utbedring av ridebanebunn: 

(kan utdypes innen hver søknadsperiode) 

 Klubben(søker) må være medlem av Norges Rytterforbund. 

 Klubbens bane/anlegg må være finansiert med spillemidler(tippemidler) til 

anlegg.  

 Det gis ikke støtte til rehabilitering der klubben er berettiget ny støtte gjennom 

spillemiddelordningen.  

 Prosjekter som mottar støtte må være realisert innenfor tildelingsperioden. 

 All støtte/tilskudd, uansett størrelse forutsetter at klubbene selv finansierer 

minimum 1/3 av den totale kostnaden. 

 Søkere må oppgi aktivitetsnivå,-type og –omfang.  

 Søkere som ivaretar flere grener vil få høyere prioritet 

 

 

På bakgrunn av innspill og diskusjonen i møtet ønsker ANLU og foreslå følgende reviderte kriterier for 

Krafttak for ridebanebunn for neste søknadsrunde 2016-2017. Endringen er uthevet. 

Forslag til nye kriterier:  

Generelle kriterier for å søke om støtte til utbedring av ridebanebunn: 

(kan utdypes innen hver søknadsperiode) 

 

 Klubben(søker) må være medlem av Norges Rytterforbund. 

 Klubbens bane/anlegg må være finansiert med spillemidler(tippemidler) til 

anlegg.  



 Det gis ikke støtte til rehabilitering der klubben er berettiget ny støtte gjennom 

spillemiddelordningen. Unntaksvis kan det likevel gis støtte når klubben er 

tildelt spillemidler og det er et etterslep. 

 NRYF har i flere år jobbet med å få på plass en landsdekkende kjede av større 

anlegg(kostnadskrevende). Ved etablering av slike anlegg åpnes det opp for å 

kunne søke om egenkapitalstøtte fra denne ordningen. Et slik tilskudd vil 

måtte kunne dokumenteres som et egenkapitaltilskudd. Tilskuddet gis da som 

en garanti i forbindelse tippemiddelsøknaden. 

 Prosjekter som mottar støtte må være realisert innenfor tildelingsperioden. 

 All støtte/tilskudd, uansett størrelse forutsetter at klubbene selv finansierer 

minimum 1/3 av den totale kostnaden. 

 Søkere må oppgi aktivitetsnivå,-type og –omfang. Søkere som ivaretar flere 

grener vil få høyere prioritet. 

 Klubber som har tilholdssted på kommunale/fylkeskommunale anlegg kan 

søke 

 Klubber som har tilholdssted på private anlegg kan søke om støtte dersom det 

foreligger en NRYF godkjent avtale mellom klubb og grunneier på min. 10 år. 

Avtalen har til hensikt å sikre at alle aktivitetsinntekter knyttet til ridebanen 

bidrar til å styrke klubbens egenkapital. 

 

Forslag til vedtak: 

Ovennevnte reviderte kriterier godkjennes og gjøres gjeldende for neste søknadsrunde 

2016-2017. 

 

Drift og vedlikehold 

I tillegg til ovennevnte forslag til kriterier er ANLU opptatt av at alle som mottar støtte 

til ridebanebunn må bekrefte at banen vil bli vedlikeholdt i tråd med ANLUs veiledning 

for drift og vedlikehold av ridebanebunn. 

Forslag til vedtak: 

Klubber som tildeles støtte til ridebanebunn må bekrefte at bane driftes og 

vedlikeholdes i tråd med ANLUs veiledning. 

 

Støtte til mesterskap 

ANLU er opptatt av å stimulere klubbene til å påta seg mesterskap, og ber derfor FS 

vurdere om en pott med penger bør øremerkes arrangementsstøtte i forbindelse med 

avvikling av mesterskap. Hvorvidt dette skal gjelde mesterskap utover Nordisk og NM, 

og om midlene skal tas fra Krafttakmidlene, overlates til FS å vurdere. 

  

 


