
Rytterpolitisk dokument 2019-2023 

Strategi for kommunikasjon 

HANDLINGSPLAN 2019-2023 
 

NRYF skal ha en god, åpen og direkte kommunikasjon mellom administrasjonen, krets- og regioner, 

klubber, enkeltmedlemmer og relevante parter i samfunnet for øvrig. NRYF skal i alle ledd ha fokus på 

å videreutvikle vårt omdømme.   

 

Delmål 1  
Dreie kommunikasjonen fra trykte til digitale løsninger. 

Tiltak:  

- Kartlegge medlemmenes preferanser for type stoff og informasjon, samt foretrukne kanaler/ 

plattformer.  

- Foreta en gjennomgang av behovet for trykte publikasjoner. 

- Utvikle brukervennlige digitale løsninger, spesielt med vekt på mobilvennlige. 

- Ansatte og tillitsvalgte øke bruken av digitale verktøy i sitt arbeid. 

 

Delmål 2  
Kommunisere på relevante plattformer 

Tiltak: 

- Eksterne plattformer og media: 

o Synligjøre og øke kunnskapen om ryttersporten ved økt innsalg og økt omtale. 

o Sørge for økt deling av våre saker og hyppigere bruk av NRYF som kilde. 

- Egne plattformer: 

o Gjøre intern informasjon lettere tilgjengelig og mer målrettet for ulike brukergrupper 

herunder utøver, klubb, krets, teknisk personell og trenere. 

o Bedre informasjonsflyten mellom ulike utvalg, organer, tillitsvalgte og 

administrasjonen. 

o Utvikle særskilt informasjon for nye i sporten og mulige nye medlemmer. 

o Spisse budskap og presentasjonsform i forhold til de forskjellige plattformene.  

o Øke engasjementet (likes, kommentarer, delinger) i våre sosiale medier. 

o Øke digitalisering og automatisering av tjenester for å gi bedre brukeropplevelse og 

mer effektiv bruk av ressursene. 

 
 

 



Delmål 3 
Være tydelig på at ryttersporten skal utøves på hestens premisser  

Tiltak:  

- Gjennomføre kampanjer om hestevelferd, gjerne i samarbeid med andre. 

- Kommunisere eksempler på god hestevelferd. 

- Kommunisere NRYF sitt samarbeid med Antidoping Norge om testing av hest, og hvordan 

antidopingregelverket for hest bygger Lov om dyrevelferd og Forskrift om forbud mot doping 

av hest.  

 

Delmål 4 
Kommunisere positive, byggende hendelser, og meritter, men også ha et planverk for 

kommunikasjon av uønskede hendelser. 

Tiltak:  

- Eksponere NRYF som den fremste eksperten og talerøret for hestevelferd og rytterglede. 

- Kontinuerlig synliggjøre bredden og vise at ryttersporten er for alle. 

- Innad i organisasjonen kommunisere den gjensidige avhengigheten av topp og bredde. 

- Få økt allmenn aksept for at ryttersporten er en idrett. 

- Kommunisere status og planer, og evt mangel på planer, for rideanlegg rundt om i landet. 

- Synliggjøre rideskolene og fremheve de som den fremste rekrutteringsbasen til 

ryttersporten.  

- Videreutvikle våre planer for krisehåndtering som gjør at vi både innad og utad oppfattes 

profesjonell og troverdig, og i størst mulig grad selv tar kontroll over en oppstått situasjon. 

 

 

 

PRIORITERT HANDLINGSPLAN 2019-2021 
 

Fokus på områdene: KOMPETANSE – KOMMUNIKASJON - ORGANISERING 

 

Tiltak innenfor delmål 1: 
Dreie kommunikasjonen fra trykte til digitale løsninger. 

Tiltak:  

- Kartlegge medlemmenes preferanser for type stoff og informasjon, samt foretrukne kanaler/ 

plattformer.  

- Foreta en gjennomgang av behovet for trykte publikasjoner. 

- Utvikle brukervennlige digitale løsninger, herunder mobilvennlige.  

- Ansatte og tillitsvalgte øke bruken av digitale verktøy i sitt arbeid. 

 
 



Tiltak innenfor delmål 2: 
Kommunisere på relevante plattformer. 

Tiltak: 

- Eksterne plattformer og media: 

o Synligjøre og øke kunnskapen om ryttersporten ved økt innsalg og økt omtale. 

o Sørge for økt deling av våre saker og hyppigere bruk av NRYF som kilde. 

- Egne plattformer: 

o Gjøre intern informasjon lettere tilgjengelig og mer målrettet for ulike brukergrupper 

herunder utøver, klubb, krets, teknisk personell og trenere.  

o Bedre informasjonsflyten mellom ulike organer, tillitsvalgte og administrasjonen. 

o Utvikle særskilt informasjon for nye i sporten og mulige nye medlemmer. 

o Spisse budskap og presentasjonsform i forhold til de forskjellige plattformene. 

o Øke engasjementet i våre sosiale medier. 

o Øke digitalisering og automatisering av tjenester for å gi bedre brukeropplevelse og 

mer effektiv bruk av ressursene. 

 

Tiltak innenfor delmål 3: 
Være tydelig på at ryttersporten skal utøves på hestens premisser. 

Tiltak:  

- Gjennomføre kampanjer om hestevelferd, gjerne i samarbeid med andre. 

- Kommunisere eksempler på god hestevelferd. 

- Kommunisere at NRYF er sertifisert som «rent særforbund», samt kommunisere tiltak i 

NRYFs handlingsplan for antidoping. 

 

Tiltak innenfor delmål 4: 
Kommunisere positive, byggende hendelser, og meritter, men også ha et planverk for 

kommunikasjon av uønskede hendelser. 

Tiltak:  

- Eksponere NRYF som den fremste eksperten og talerøret for hestevelferd og rytterglede. 

- Kontinuerlig synliggjøre bredden og vise at ryttersporten er for alle. 

- Innad i organisasjonen kommunisere den gjensidige avhengigheten av topp og bredde. 

- Videreutvikle våre planer for krisehåndtering som gjør at vi både innad og utad oppfattes 

profesjonell og troverdig, og i størst mulig grad selv tar kontroll over en oppstått situasjon. 

 

 

 

 

Vedtatt av forbundsstyret 2020  


