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Strategi for bærekraftige rideklubber 

HANDLINGSPLAN 2019-2023 
 

Delmål 1  
Alle klubber skal gjennomføre klubbutviklingstiltak, som for eksempel medlemsmøter, kurs, 

temakvelder og andre utviklingstiltak. 

Tiltak:  

- Ressursbank - utvikle og publisere en ressursbank over forslag på klubbutviklingstiltak.  

- Utviklingsfond – utrede muligheten for å søke støtte og etablere et fond som kan tildeles 

klubber som gjennomfører klubbutviklingstiltak. 

- Videreutvikling av klubbsatsingsprogrammet, både innhold i eksisterende nivåer og 

kartlegging av evt. nye nivåer.  

Delmål 2  
Alle klubber skal ha aktivitetstilbud for barn og unge både sportslig og sosialt. 

Tiltak:  

- Definere hva som er ungdomsidrett i Norges Rytterforbund, og vedta retningslinjene for 

ungdomsidrett.  

- Sikre at konkurranseaktiviteten og konkurranseformer for barn fokuserer på utvikling av 

grunnleggende ferdigheter i idretten, og er tilpasset barnas alder og nivå. 

o Utvikle konkurransekonsept for aldersbestemteklasser på klubb- og distriktsstevner. 

o Utvikle gode lavterskelaktiviteter og konkurranseformer for barn/ungdom. 

- Tilpasse og videreutvikle konsepter for foreldrekveld til egen særidrett. 

- Utvikle en verktøykasse med teoriøkter for trenere og ridelærere som kan benyttes av 

klubbene for å skape aktivitet og øke kunnskap.  

Delmål 3 
Motivere klubbene til å samarbeide med rideskolene, også de private.  

Tiltak:  

- Gjennomfører en pilot med et rideskolemedlemsskap i klubben uten Hestesport på 50 kr. 

Definisjon på rideskoleelev: rir ukentlig i rideskolen og starter ikke stevner over klubbstevner.   

Forutsetter at man har en type samarbeidsavtale.  

- Utvikle en rideskolepakke med kompetansemateriell som deles ut til klubber og rideskoler 

som inngår et samarbeid.  

- Arbeide med å få en sponsor for å få til utstyrspakker til rideskoleelever som er medlem av 

klubb.  

- Utvikle et kompetanseseminar for rideskoler og ridelærere.  

- Utvikle informasjonsmateriell om organiseringen av norsk idrett til private rideskoler.  



Delmål 4 
Samarbeide med aktuelle instanser for å utvikle ytterligere folkehelsetiltak i forbindelse med 

ryttersporten. 

Tiltak:  

- Rekruttere ytterligere to klubber i «Idretten skaper sjanser». 

- Fortsette samarbeidet med Hest og Helse i prosjektet «HEST for folk flest».  

 

Delmål 5 
Bidra til god hestevelferd og kunnskap om hest blant medlemmene.  

Tiltak:   

- Utvikle en verktøykasse med relevante hestevelferdstemaer som klubbene kan benytte.  
- Utvikle en utviklingstrapp for ekvipasjen som både har et teoretisk og praktisk innhold, 

 

Delmål 6 
Aktivt bruk av de digitale stevneverktøyene som NRYF tilbyr. 

Tiltak:  

- Utvikle og tilby kurs for arrangører, både fysiske og nettbaserte kurs. 
- Utvikle nyttige instruksjonsvideoer for utøverne og arrangører som skal bruke systemet.   

 

PRIORITERT HANDLINGSPLAN 2019-2021 
 

Fokus på områdene: KOMPETANSE – KOMMUNIKASJON - ORGANISERING 

 

Tiltak innenfor delmål 1: 
Alle klubber skal gjennomføre klubbutviklingstiltak, som for eksempel medlemsmøter, kurs, 
temakvelder og andre utviklingstiltak. 

- Ressursbank - utvikle og publisere en ressursbank over forslag på klubbutviklingstiltak.  

 

Tiltak innenfor delmål 2: 
Alle klubber skal ha aktivitetstilbud for barn og unge både sportslig og sosialt. 

- Definere hva som er ungdomsidrett i Norges Rytterforbund, og vedta retningslinjene for 

ungdomsidrett.  

- Påbegynt utvikling av konkurransekonsept for aldersbestemteklasser på klubb- og 

distriktstevner. 

- Påbegynt utvikling av gode lavterskelaktiviteter og konkurranseformer for barn/ungdom. 

 

 



Tiltak innenfor delmål 3: 
Motivere klubbene til å samarbeide med rideskolene, også de private.  

- Påbegynner en pilot med et rideskolemedlemsskap i klubben uten Hestesport på 50 kr. 

Definisjon på rideskoleelev: rir ukentlig i rideskolen og starter ikke stevner over klubbstevner.   

Forutsetter at man har en type samarbeidsavtale.  

 

Tiltak innenfor delmål 4: 
Samarbeide med aktuelle instanser for å utvikle ytterligere folkehelsetiltak i forbindelse med 

ryttersporten. 

- Rekruttere ytterligere to klubber i «Idretten skaper sjanser». 

 

Tiltak innenfor delmål 5: 
Bidra til god hestevelferd og kunnskap om hest blant medlemmene. 

- Påbegynne utviklingen en utviklingstrapp for ekvipasjen som både har et teoretisk og 
praktisk innhold. 

 

Tiltak innenfor delmål 6: 
Aktivt bruk av de digitale stevneverktøyene som NRYF tilbyr. 

- Utvikle og tilby kurs for arrangører, både fysiske og nettbaserte kurs. 
- Utvikle nyttige instruksjonsvideoer for utøverne og arrangører som skal bruke systemet.   

 

 

 

 

 

 

Vedtatt av forbundsstyret 2020 


