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INNLEDNING 
Norges Rytterforbunds anleggsstrategi skal gjenspeile samfunnsendringer, utfordringer, muligheter 

og forventninger til etablering av ryttersportsanlegg i perioden 2019-2024.  

Strategiplanen inneholder visjon og verdier, fokusområder, mål og handlingsstrategier, og er det 

overordnede styringsdokumentet for Norges Rytterforbund. Den skal peke ut den langsiktige 

utviklingen og viser retninger og strategier for utviklingen av hestesportsanlegg, uten å gå i detalj i 

alle områder.  

Gode anlegg gir god aktivitet. Anlegg er en forutsetning for utøvelse av vår idrett! Å arbeide for flere 

anlegg handler om en samlet innsats i samarbeid med det offentlige, private, hestenæringene og 

ryttersporten for å sørge for flest mulig og best mulig anlegg over hele landet. Bedre anlegg handler 

om funksjonelle anlegg, men også nødvendig rehabilitering av gamle, umoderne og nedslitte anlegg. 

Flere og bedre anlegg handler om å bedre rammevilkårene for bygging av anlegg, og om å utvikle og 

bruke den samlede anleggsfaglige kompetansen.  

Norges Rytterforbund vil at enhver kommune med over 10.000 innbyggere skal ha et 

hestesportsanlegg tilrettelagt for et mangfold av brukergrupper og arrangementer. Tilgangen til et 

anlegg er et virkemiddel for å få gjennomført ønsket idrettslig aktivitet. Det er viktig å holde 

kostnadene for å være med i idrettslag så lave som mulig, uavhengig av anlegget eies og driftes av 

klubbene selv, eller om aktiviteten foregår i et kommunalt eller privateid anlegg.  

VISJONER OG VERDIER 

Visjonen til Norges Rytterforbund er 

«Rytterglede for alle».  Dette er basert på 

Norges idrettsforbunds visjon «Idrettsglede 

for alle». 

For oss betyr dette en mulighet for alle til å bli 

kjent med og delta i aktivitet med hest, og 

satse på sportslig utvikling. Vi har – og skal ha 

– en inkluderende kultur.  

Målsetting 

Det er to hovedmål for NRYF i perioden 2019-

2023: «et er å bli bedre på arbeidet med å 

styrke bredden i idretten, og det er gjennom 

fortsatt målrettet arbeid for å bli bedre på 

toppen.»   

Hovedmålene i NRYFs anleggsstrategi er at 

klubber og medlemmer skal ha tilgang til gode 

og funksjonelle hestesportsanlegg som 

tilfredsstiller aktivitetstilbudet på alle nivåer. 

 

Verdier 

Våre verdier finner vi i NRYFs lov § 1, 1. ledd: 

«Arbeidet skal preges av frivillighet, 

demokrati, lojalitet, og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som 

idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og 

dyrevelferd.»  For å hjelpe oss selv til å 

etterleve disse verdiene, har Forbundsstyret 

vedtatt verdikoden «RASK».  

 

«RASK» står for: 

RESPEKT – overfor hesten, utøveren og 

organisasjonen 

ANSVAR – overfor hesten, utøveren og 

organisasjonen 

SIKKERHET – overfor hesten, utøveren og 

organisasjonen 

KUNNSKAP – om hesten, utøveren og 

organisasjonen.
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ANLEGSSTRATEGI 
Det strategiske satsningsområdet må ses i lys av den nye anleggspolitikken i norsk idrett som ble 

vedtatt våren 2019 og som er grunnlaget for satsingsområdet «Idretten vil».  

Det er utarbeidet en 3-delt strategi, samt en overordnet ansvars- og rollefordeling i idrettens 

anleggsarbeid. Denne strategien legger også føringer for de tiltak Norges Rytterforbund 

gjennomfører i sitt landsdekkende anleggsarbeid. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/ 

Fra Rytterpolitisk Dokument vedtatt på Ryttertinget, april 2019: 

«NRYFs klubber og medlemmer skal ha tilgang til gode og funksjonelle hestesportsanlegg som 

tilfredsstiller aktivitetstilbudet på alle nivåer. 

a) Tilrettelegge for flere bærekraftige hestesportsanlegg 
b) Øke forståelsen for arealbehov og offentlige tilrettelegginger av hestesportsanlegg i 

kommuner og fylkeskommuner  
c) Tilrettelegge for hestesportsanlegg som kan anlegges sammen med andre idretter som 

flerbruksanlegg, samt åpne for utvidet samarbeid med private anleggseiere. 
d) Forenkle anleggsprosesser og tilskuddsordninger for bygging av standard rideanlegg med 

fokus på klubbeide anlegg.» 
 

Med det forstår vi at  

• Norges Rytterforbund skal være en pådriver for bygging av hestesportsanlegg og 
konkurransearenaer, og skal være med på å påvirke utformingen av disse. 

• Rammevilkårene ved bygging, drift og bruk av hestesportsanleggene skal bedres 
 

Hestesporten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene anleggsbehov, anleggsutforming, 

planprosesser og finansieringsordninger med tydelig fokus på hensyn til miljø.  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/
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HESTESPORTSANLEGG I NRYF 
 

Med utgangspunkt i klubbenes størrelse, type aktivitet og omfang mener vi fortsatt å ha behov for en 

landsdekkende kjede av større anlegg som er motorer i sine områder/regioner. Vi ser imidlertid at 

det er størst behov for ordinære klubbanlegg som kan ivareta den lokale/regionale aktivitet. Vi har 

derfor valgt å definere hestesportanlegg som følger: 

 

• Basisanlegg:  
o Anlegg med stall, ridebane og ridehus. Konkurransefasiliteter til D-stevne-nivå der inne- 

og utebaner tilfredsstiller minimumskravene til konkurransearenaer.  
o Spillemiddelfinansierte klubbeide/privatanlegg med 30 års leieavtale 
o Basert på frivillighet, drevet av rideklubb/privat eier med NRYF-godkjent leieavtale med 

rideklubb 
o Fortrinnsvis klubber med status «SATSNINGSKLUBB» 
 

• Hovedanlegg:  
o Anlegg med stall, utebaner og to ridehus. Konkurransefasiliteter til L-/E-stevne-nivå.Inne- 

og utebaner som tilfredsstiller minimumskravene til konkurransearenaer.  
o Finansiert gjennom spillemidler, kommuner/fylkeskommuner, næringsliv, initiert av 

klubb.  
o Mer «profesjonelle» anlegg med ansatte 
o Regional kompetansebase /rideskole /samarbeid med videregående 

skoler/toppidrettslinje, SFO, aktivitet innen flere grener 
o Fortrinnsvis klubber med status «VEIVISERKLUBB» 
 

• Konkurransebaner: 
o Dressur-/sprangbaner, kjøring, feltrittbaner, distanse- og turridning, Islandshest oval-

/rakbane 
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STATUS OG TRENDER  
• Programsatsningsanlegg(hovedanlegg), klubbeide anlegg, kommunalt/fylkeskommunalt eide anlegg, 

private anlegg, «pop up»-anlegg (Telenor Arena, Thon Hotel Arena, Sørlandshallen) 

• Stadig flere hester i Norge 

• Stadig flere ryttere – ikke minst uorganisert. Trav og galopp har nedadgående utvikling. Hvordan få 
hobbyrytterne inn i organiserte former? 

• Fremtidige behov for hestesportsanlegg 

• Hva slags anleggsbehov har vi – dressur/sprang, kjøring, feltritt, islandshest, distanse/turridning, sambruk 
med trav/galopp?  

• Utfordringer ved drift av anlegg – behov for opplæring i klubbene 

• Hestevelferd: trender i tiden;  
o hva kan vi forvente oss av samfunnsmessig utvikling de neste 20 årene?  
o Hvilke konsekvenser kan disse ha for utvikling av vår sport?  
o For utøvere og hester, men også for stevnepublikum og for et publikum som ikke har noe forhold 

til hestesport, men som kommer til å se på TV og ha en helt annen tilnærming til vår sport enn 
«hestefolket» selv? 
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HESTESPORT «PÅ NYTT» - FREMTIDENS HESTESPORTSENTER 
For å kunne møte morgendagens behov for anlegg, er det viktig å se for seg noen fremtidsbilder for 

hvordan optimale anlegg kan være: 

 

Ønskedrømmer 

• klubbhus/-rom, garderober, kafé/kiosk 

• Stevnebokser 

• Parkering hestebiler 
 

Reelle fremtidige behov: 

• Areal og lokalisering 

• Infrastruktur 

• Miljø/energibruk 

• Funksjonalitet 
 

I tillegg er det viktig å se på muligheter og begrensninger innenfor følgende områder: 

• Dagens spillemiddelordning 

• Rikstoto-forhandlingene 

• Annen offentlig finansiering 

• Anleggsfond 

• Politiske føringer 

• Deltagelse i kommunale idrettsråd, «å være der både muligheter og begrensninger 
fastlegges» (arealplaner, samfunnsplaner, idrettsplaner) 
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HANDLINGSPLAN 2019-2023 
 

Delmål 1  
Tilrettelegge for flere bærekraftige 

hestesportsanlegg 

Tiltak: 

- Hovedanlegg - ferdigstille 
prototype for hovedanlegg, 
herunder arealkrav, økonomi, 
driftsøkonomi (miljø, klima, 
energisparing) 

- Basisanlegg – ferdigstille prototype 
for basisanlegg, herunder 
arealkrav, økonomi, driftsøkonomi 
(miljø, klima, energisparing) 

- Kartlegge behov for ev. nye 
hovedanlegg og prioritere disse 

- Anleggsfond – utrede muligheten 
for etablering av et fond 

- Definere og formidle 
suksessfaktorer for drift av 
hestesportsanlegg 

 

Delmål 2 
Øke forståelsen for arealbehov og offentlige 

tilrettelegginger av hestesportsanlegg i 

kommuner og fylkeskommuner. 

Tiltak: 

- Utfra dialog med sportsutvalgene 
og rytterkretsene sørge for at 
ryttersportens anleggsbehov blir 
rapportert til respektive idrettsråd 

- Informere Idrettskretser og 
Idrettsråd om NRYFs anleggsarbeid 

 

Delmål 3 
Tilrettelegge for hestesportsanlegg som kan 

anlegges sammen med andre idretter som 

flerbruksanlegg, samt åpne for utvidet 

samarbeid med private anleggseiere. 

Tiltak: 

- Gjennom dialog med Det Norske 
Travselskap (DNT) utarbeide plan 
for samarbeid om anlegg på 
travbaner. 

- Foreta en kartlegging av hvilke 
klubber som i dag har samarbeid 
med travlag/travbane, og det ev. 
er mulighet for et samarbeid. 

- Gjennom dialog med Videregående 
skoler for hestefaget/ toppidrett 
hest se på muligheten for flerbruk 
av anlegg 

 

Delmål 4  
Forenkle anleggsprosesser og 

tilskuddsordninger for bygging av standard 

rideanlegg med fokus på klubbeide anlegg. 

 

Tiltak: 

- Gjennomgå og revidere 
banetegninger og beskrivelser for 
rideanlegg og sørge for at de er 
med i neste utgave av Målboka 
som utgis av Kulturdepartementet 
(KUD) 

- Samordne all informasjon om 
bygging og drifting av rideanlegg i 
webportalen Gode Idrettsanlegg 
(GIA)  

- I samarbeid med KUD utarbeide en 
digital veileder for bygging av 
rideanlegg som gjøres tilgjengelig 
på GIA 

- Avholde anleggskonferanse i 2020 
og i 2022 

- Vurdere dagens 
finansieringsordning fra KUD 
(tippemidler) opp mot NRYFs 
behov 

- Avholde møte med KUD og legge 
fram NRYFs behov 
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PRIORITERT HANDLINGSPLAN 2019-2021 
 

Fokus på områdene: KOMPETANSE – KOMMUNIKASJON - ORGANISERING 

 

Tiltak innenfor delmål 1: 
Tilrettelegge for flere bærekraftige hestesportsanlegg: 

- Hovedanlegg - ferdigstille prototype for hovedanlegg, herunder arealkrav, økonomi, driftsøkonomi 
(miljø, klima, energisparing) 

- Basisanlegg – ferdigstille prototype for basisanlegg, herunder arealkrav, økonomi, driftsøkonomi (miljø, 
klima, energisparing) 

 

Tiltak innenfor delmål 2: 
Øke forståelsen for arealbehov og offentlige tilrettelegginger av hestesportsanlegg i kommuner og 

fylkeskommuner: 

- Utfra dialog med sportsutvalgene og rytterkretsene sørge for at ryttersportens anleggsbehov blir 
rapportert til respektive idrettsråd 

- Informere Idrettskretser og Idrettsråd om NRYFs anleggsarbeid 
 

Tiltak innenfor delmål 3: 
Tilrettelegge for hestesportsanlegg som kan anlegges sammen med andre idretter som flerbruksanlegg, 

samt åpne for utvidet samarbeid med private anleggseiere: 

- Gjennom dialog med Det Norske Travselskap (DNT) utarbeide plan for samarbeid om anlegg på 
travbaner. 

- Foreta en kartlegging av hvilke klubber som i dag har samarbeid med travlag/travbane, og det ev. er 
mulighet for et samarbeid. 

 

Tiltak innenfor delmål 4: 
Forenkle anleggsprosesser og tilskuddsordninger for bygging av standard rideanlegg med fokus på 

klubbeide anlegg: 

- Gjennomgå og revidere banetegninger og beskrivelser for rideanlegg og sørge for at de er med i neste 
utgave av Målboka som utgis av Kulturdepartementet (KUD) 

- Samordne all informasjon om bygging og drifting av rideanlegg i webportalen Gode Idrettsanlegg (GIA)  
- I samarbeid med KUD utarbeide en digital veileder for bygging av rideanlegg som gjøres tilgjengelig på 

GIA 
- Avholde anleggskonferanse i 2020 

 


