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Strategi for alliansebygging 

 
HANDLINGSPLAN 2019-2023 

 
 
 
NRYF skal ha samarbeidspartnere som sikrer en stabil og god økonomi og som bidrar til å styrke 
ryttersportens plass i samfunnet. Dette skal vi oppnå ved å: 

 

Delmål 1  

Arbeide for god kontakt med politiske myndigheter på sentralt, regionalt og lokalt plan. 
Tiltak: 

• Lokalt plan  
o Utarbeide en veileder/oppskrift for rideklubbene for bruk i møte med politiske 

myndigheter. 
▪ Prioriterte budskap i denne perioden er rideskole, anlegg, og hest og ridning som 

betydning for folkehelsen. 
o Arbeide for at kommunene gir tilskudd til drift og vedlikehold av rideanlegg (ref. Oslo 

kommune) 
o Mobilisere klubbene til å engasjere seg i de kommunale idrettsrådene. 

• Regionalt plan 
o Etablere kontakt med regionale politiske beslutningstakere for å få: 

▪ Flere fylkeskommunale rideanlegg finansiert med spillemidler. Se strategi for 
«Anlegg». 

▪ Økt faglig samarbeid om utdanning i videregående skoler – Toppidrett – se strategi 
for «Bedre kompetanse». 

• Sentralt plan 
o Styrke NRYFs posisjon som påvirker gjennom systematisk å videreutvikle vårt kontaktnett 

innen politikk, offentlig forvaltning og organisasjoner. 
o Utvikle digital veileder for bygging av anlegg i samarbeid med KUD. Se strategi for 

«Anlegg». 
o Være pådriver via NIF for å få flere formål som utløser tilskudd til ryttersporten innenfor 

spillemiddelordningen. 
o Kartlegge status og behov for anlegg i ryttersporten, og type drifts-/eierform til bruk i 

dialog med myndighetene. 
o Påvirke veterinær- og toll- og avgiftsmyndigheter til å forenkle grensepassering for hest 

slik at det blir lettere å delta på stevner, treninger, etc. i utlandet. 
 
 
 



Delmål 2 

Videreutvikle og være pådriver for samarbeidet med organisasjoner innenfor hestemiljø og 
ryttersport. 
 
Tiltak: 

• Styrke NRYFs posisjon i EEF og FEI ved aktivt jobbe for økt norsk representasjon i EEFs og FEIs 
organer, og fremme saker vi mener vil fremme ryttersporten. 

• Videreutvikle samarbeidet med de nordiske rytterforbundene, både politisk og administrativt, og 
legge til rette for økt erfaringsutveksling. 

• Sammen med Det Norske Travselskap (DNT) utrede muligheten for samarbeid mellom trav og 
rideklubber om bruk av travbaner. Også se på muligheten for samarbeid med Øvrevoll galopp. Se 
strategi for «Anlegg». 

• Øke rekrutteringen til ryttersporten ved styrking av rideskolene, gjennom et samarbeid med 
Norsk Hestesenter (NHS) og Bransjeforeningen for rideskoler. Se strategi for «Bærekraftig 
rideklubber». 

 

Delmål 3 

Øke interessen for ryttersporten i samfunnet, for sponsorer, samarbeidspartnere og politiske 
myndigheter på alle nivåer. 
 
NRYFs arbeid overfor politiske myndigheter inngår under første delmål. Dette punktet omhandler 
derfor hvordan NRYF skal øke interessen for ryttersporten overfor sponsorer og samarbeidspartnere. 
 
Tiltak: 
 

• Synliggjøre ryttersportens rolle i samfunnet gjennom: 
o Å vise frem bredden av aktiviteter, utøvere og grener 
o Å fremheve folkehelsegevinsten 
o Å videreutvikle prosjektet «HEST for folk flest» i samarbeid med Hest og Helse. 
o Aktivt bruke Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling (nasjonal veileder). 
o Å videreutvikle prosjektet – Idretten skaper sjanser 

 

• Synliggjøre overfor potensielle og nåværende sponsorer og samarbeidspartnere at NRYF sammen 
med disse kan løfte felles interesser innenfor hestesporten, for eksempel god dyrevelferd.  

• Øke interessen hos potensielle sponsorer og samarbeidspartnere ved å bygge rytterprofiler og 
opprettholde et godt omdømme.  

• Knytte til oss flere samarbeidspartnere som gir oss medlemsfordeler.  

• Etablere allianser, herunder utrede muligheten for en hesteeierpool, som vil styrke norsk 
ryttersport internasjonalt innenfor flere grener, etter modell av Spranglauget.  

 

Delmål 4 

Proaktive tiltak for tverrfaglig samarbeid 
 

• Dette delmålet dekkes inn under tiltakene til øvrige delmål. Imidlertid har vi innenfor 
Hestesportens Fellesutvalg enhver tid mulighet til å følge opp dagsaktuelle saker som gjelder 
hele hestesporten (NJ, DNT, Rikstoto og NRYF).  



PRIORITERT HANDLINGSPLAN 2019-2021 
 
Fokus på områdene: KOMPETANSE – KOMMUNIKASJON - ORGANISERING 

 

Tiltak innenfor delmål 1  

Arbeide for god kontakt med politiske myndigheter på sentralt, regionalt og lokalt plan. 
 
Tiltak: 

• Lokalt plan  
o Utarbeide en veileder/oppskrift for rideklubbene for bruk i møte med politiske 

myndigheter. 
▪ Prioriterte budskap i denne perioden er rideskole, anlegg, og hest og ridning som 

betydning for folkehelsen. 

• Regionalt plan 
o Etablere kontakt med regionale politiske beslutningstakere for å få: 

▪ Flere fylkeskommunale rideanlegg finansiert med spillemidler. Se strategi for 
«Anlegg». 

• Sentralt plan 
o Styrke NRYFs posisjon som påvirker gjennom systematisk å videreutvikle vårt kontaktnett 

innen politikk, offentlig forvaltning og organisasjoner. 
o Utvikle digital veileder for bygging av anlegg i samarbeid med KUD. Se strategi for 

«Anlegg». 
o Være pådriver via NIF for å få flere formål som utløser tilskudd til ryttersporten innenfor 

spillemiddelordningen. 
o Kartlegge status og behov for anlegg i ryttersporten, og type drifts-/eierform til bruk i 

dialog med myndighetene. 
 

Tiltak innenfor delmål 2 

Videreutvikle og være pådriver for samarbeidet med organisasjoner innenfor hestemiljø og 
ryttersport. 
 
Tiltak: 
 

• Styrke NRYFs posisjon i EEF og FEI ved aktivt jobbe for økt norsk representasjon i EEFs og FEIs og 
organer, og fremme saker vi mener vil fremme ryttersporten. 

• Sammen med Det Norske Travselskap (DNT) utrede muligheten for samarbeid mellom trav og 
rideklubber om bruk av travbaner. Også se på muligheten for samarbeid med Øvrevoll galopp. Se 
strategi for «Anlegg». 

• Øke rekrutteringen til ryttersporten ved styrking av rideskolene, gjennom et samarbeid med 
Norsk Hestesenter (NHS) og Bransjeforeningen for rideskoler. Se strategi for «Bærekraftig 
rideklubber». 

 
 
 
 
 
 



Tiltak innenfor delmål 3 

 
Øke interessen for ryttersporten i samfunnet, for sponsorer, samarbeidspartnere og politiske 
myndigheter på alle nivåer. 
 
Tiltak: 
 

• Synliggjøre ryttersportens rolle i samfunnet gjennom: 
o Å vise frem bredden av aktiviteter, utøvere og grener. 
o Å fremheve folkehelsegevinsten. 
o Å videreutvikle prosjektet «HEST for folk flest» i samarbeid med Hest og Helse. 
o Å videreutvikle prosjektet – Idretten skaper sjanser. 

 

• Synliggjøre overfor potensielle og nåværende sponsorer og samarbeidspartnere at NRYF sammen 
med disse kan løfte felles interesser innenfor hestesporten, for eksempel god dyrevelferd.  

• Øke interessen hos potensielle sponsorer og samarbeidspartnere ved å bygge rytterprofiler og 
opprettholde et godt omdømme.  

 
 

Tiltak innenfor delmål 4 

 
Proaktive tiltak for tverrfaglig samarbeid. 
 

• Dette delmålet dekkes inn under tiltakene til øvrige delmål. Imidlertid har vi innenfor 
Hestesportens Fellesutvalg enhver tid mulighet til å følge opp dagsaktuelle saker som gjelder 
hele hestesporten (NJ, DNT, Rikstoto og NRYF). 

 
 
 
 
 
Vedtatt av forbundsstyret 2020 


