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Strategi for bedre kompetanse 

HANDLINGSPLAN 2019-2023 
 

 
NRYF skal utdanne og utvikle trenere og teknisk personell ved å:  

 

Delmål 1  
Videreføre trenerutdanningen i tråd med NIFs trenerløype 

 

Tiltak:  

- Utvikle et forberedende kurs før trener 1; trener 0 nivå/grasrottrener. 

- Utvikle et forberedende kurs til trener 2. 

- Økt digitalisering av teori i trenerkursene. 

- Konsekvensutrede en annen eksamensform (muntlig, gruppe eller praktisk).  

- Legge til rette for og stimulere til at flere tar trenerutdanning, samt avholde 

aktivitetslederkurs, og øke antall personer som tar disse. 

Delmål 2  
Samarbeide med relevante utdanningsinstitusjoner og idrettsorganisasjoner 

 

Tiltak:  

- Komme i dialog med videregående skoler som har hest/ridning. 

- Utvikle et tettere samarbeid med Norsk Hestesenter og se på muligheten for at deres elever 

også får kompetansen som Trener 1 eller teknisk personell gjennom studiet.  

- Utvikle i samarbeid med Norsk Hestesenter aktuelle kurs for rideskoledrift, f.eks. økonomi, 

markedsføring, hestehold og digitale verktøy.  

Delmål 3 
Rekruttere teknisk personell og utvikle eksisterende kompetanse 

Tiltak:  

- Innhente utdanningsmateriell fra komiteene og strukturere dette i en lik mal for alle 

utdanninger. 

- Utvikle et helhetlig system/form/organisering av teknisk personellutdanningen. 

- Utvikle kriterier for utdanning og oppgradering innen alle tekniske personellutdanninger.  

- Utarbeide en fadderordning/oppfølgingsordning i kretsen for aspiranter og 1 dommer for å 

utvikle og bevare teknisk personell.  

- Utvikle e-kurs for utdanning av teknisk personell. 

- Benytte/tilrettelegge for elektroniske seminarer på en til hver tid angitt felles plattform for 

teknisk personell. 



PRIORITERT HANDLINGSPLAN 2019-2021 
 

Fokus på områdene: KOMPETANSE – KOMMUNIKASJON - ORGANISERING 

 

Tiltak innenfor delmål 1: 
Videreføre trenerutdanningen i tråd med NIFs trenerløype 

- Utvikle et trener 0 nivå/grasrottrener. 

- Øke digitalisering av teori i trenerkursene. 

 

Tiltak innenfor delmål 2: 
Samarbeide med relevante utdanningsinstitusjoner og idrettsorganisasjoner 

- Påbegynne: utvikle i samarbeid med Norsk Hestesenter aktuelle kurs for rideskoledrift, f.eks. 

økonomi, markedsføring, hestehold og digitale verktøy.  

 

Tiltak innenfor delmål 3: 
Rekruttere teknisk personell og utvikle eksisterende kompetanse 

- Innhente utdanningsmateriell fra komiteene. 

- Påbegynne utvikling av et helhetlig system/form/organisering av teknisk 

personellutdanningen. 

- Påbegynne utvikling av e-kurs for utdanning av teknisk personell. 

- Benytte/tilrettelegge for digitale seminarer på en til hver tid angitt felles plattform for 

teknisk personell. 

 

 

 

Vedtatt av forbundsstyret 2020 


