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Innledning 
Økt vekst i rytterporten betinger en velfungerende organisasjon.  Flere medlemmer, aktive, og 
frivillige krever bærekraftige rideklubber og et effektivt regionalt bindeledd mellom klubber og 
forbund i form av regioner eller kretser.  
Ungdommens medbestemmelse i organisasjonen er et nødvendig bidrag for vekst. NRYFs 
administrasjon skal tilrettelegge, forvalte og utvikle virksomheten basert på de prioriteringer 
forbundsstyret beslutter. Forenkling og digitalisering står sentralt i denne perioden. 
 

Strategi for en velfungerende organisasjon 
Det strategiske satsingsområdet «Velfungerende organisasjon» må ses i sammenheng med NIFs 
strategiske dokument «Idretten vil» og målene som fremgår av «Rytterpolitisk dokument» for 
perioden 2019-2023.  
 
I forhold til vedtatte delmål for «en velfungerende organisasjon» i Rytterpolitisk dokument vil det 
være naturlig å se til øvrige strategi og handlingsplaner som allerede er vedtatt i FS, og da spesielt 
«Bærekraftige rideklubber».  
 
 
NRYF skal ha en kompetent organisasjon som ivaretar medlemmenes behov for idrettslig aktivitet, 
utvikling og sosialt felleskap. 

 

Delmål 1 

Forenkler organiseringen av administrasjon, kretser/regioner, klubber, utvalg og komiteer.  

 
Tiltak: 
 

• Profesjonalisere organisasjonen innenfor rammen av ivaretagelse av frivillighet og dugnad 
med mål om økt tilrettelegging for frivillige slik at arbeidsinnsatsen i størst mulig grad kan 
rettes mot formålet/sporten/aktiviteten: 

o Gjennomgå mandater til utvalg, underutvalg og komiteer med mål om forenkling og 
tydeliggjøring. 

o Gjennomgå valg- og rekrutteringsprosessen for utvalg, underutvalg og komiteer med 
mål om forenkling, med forutsetning om fortsatt åpne prosesser. 

o Legge til rette for, og ta i bruk digitale verktøy, som f.eks. Teamsgrupper for 
forbundsstyret, kretser, sportsutvalg, utvalg/komiteer, m.fl. 

• Fortsette å utvikle digitale løsninger for å tilby bedre og mer effektive tjenester, og nå flere 
med tilbud og aktiviteter. Videre satsing på e-læring innenfor f.eks. utdanning av trenere og 
teknisk personell. Se handlingsplan for «Bedre kompetanse». 

 
 



Delmål 2 
Etterleve etiske retningslinjer som skaper gode holdninger og godt omdømme.  

 
Tiltak: 

• Videreføre fokuset på RASK (Respekt-Ansvar-Sikkerhet-Kunnskap) og NRYFs grunnverdier, 
ved at dette gjennomsyres i hele organisasjonen.  

• Utvikle digitalt KR 1 kurs for teknisk personell for å bidra til økt kunnskap om reglementet og 
hvordan det skal håndheves for å ivareta hestevelferd, sikkerhet og fair play. 

• Videreføre forebyggende arbeid mot mobbing/trakassering: 
o Videreutvikling av NIFs «foreldrekveld». 
o Tydeliggjøre NIFs retningslinjer for mobbing/trakassering på rytter.no 
o Utvikle relevant innhold til verktøykasse for klubbene – se handlingsplan for 

bærekraftige rideklubber. 
 

Delmål 3 
Er en ressurs for at flere klubber kan slå seg sammen for å skape færre, men mer bærekraftige 
rideklubber.  
 
Tiltak: 
 

• Se handlingsplan for «Bærekraftige rideklubber». 
 

Delmål 4 
Har et konstant fokus på etikk og antidopingarbeid.  
 
Tiltak: 
 

• Videreføre forebyggende antidopingarbeid innenfor NRYF: 
o Alle utøvere, foresatte, trenere/ledere innenfor satsings- og landslagsgrupper skal 

gjennomføre e-læringsmodulen «Ren utøver». 
o Alle klubber i NRYFs Klubbsatsingsprogram skal ta e-læringsmodulen «Rent 

idrettslag».  
o Kontrakter – utøvere, ledere, veterinærer som tydeliggjør ansvar i forhold til 

antidoping.  
o I samarbeid med Antidoping Norge (ADNO) som et preventivt og forebyggende tiltak 

utvikle enkle filmsnutter som tar opp relevante temaer knyttet til antidoping, 
herunder medisinering av hest. 

o Oppfordre alle klubber til å ta e-læringsmodulen «Rent idrettslag» 
o Utarbeide plan for hvordan følge opp avtalen inngått mellom ADNO og NRYF  

• For øvrig se tiltak under delmål 2. 
 

Delmål 5 
Sikrer at ryttersporten er en trygg idrett og en god sosial arena for alle, særlig barn og ungdom.  
 
 
Tiltak:  

• Her vises det til tiltakene under delmål 2 og 4, samt handlingsplan for «Bærekraftige 
rideklubber.» 

• Videreformidle idrettens holdninger og standpunkt til bl.a. alkohol og rusmidler, 
mobbing/trakassering og rasisme og diskriminering. 



Delmål 6 
Styrker ungdomsarbeidet og forutsetningene for ungdomskomiteens arbeid. 
 
Tiltak: 

• Vedta retningslinjer for ungdomsidrett og definere hva ungdomsidrett er innenfor NRYF. 

• Gjennomgå ungdomskomiteens mandat i lys av nye retningslinjer for ungdomsidrett. 

• Alle klubber i Klubbsatsingsprogrammet skal ha en ungdomsrepresentant i styret. 

• Se for øvrig handlingsplan for «Bærekraftige rideklubber». 
 
 

Delmål 7 
Har en sunn og god økonomi med fokus på kostnadsreduserende tiltak for medlemmene. 
 
Tiltak:  

• Etterleve NIFs mål om økonomi som barriere for deltakelse: 
o Nedsette et stevneutvalg hvor bl.a. kostnadene ved stevnedeltakelse inngår i 

mandatet. 
o Gjennomgå grønt kort (GK) for bl.a. sikre en rimeligere inngangsbillett til sporten 

▪ Digitalisere GK-boken og kurset for GK. 
 
 

Delmål 8 
Arbeider for økt regionalisering.  
 
Tiltak: 

• Se på tidligere vedtak vedrørende NRYFs organisasjonsprosjekt for å avklare oppfølging av 
anbefalingene som omhandler regionalisering. 

 
 

 

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

 

Tiltak innenfor delmål 1 

Forenkler organiseringen av administrasjon, kretser/regioner, klubber, utvalg og komiteer.  

 
Tiltak: 
 

• Profesjonalisere organisasjonen innenfor rammen av ivaretagelse av frivillighet og dugnad 
med mål om økt tilrettelegging for frivillige slik at arbeidsinnsatsen i størst mulig grad kan 
rettes mot formålet/sporten/aktiviteten: 

o Gjennomgå mandater til utvalg, underutvalg og komiteer med mål om forenkling og 
tydeliggjøring. 

o Gjennomgå valg- og rekrutteringsprosessen for utvalg, underutvalg og komiteer med 
mål om forenkling, med forutsetning om fortsatt åpne prosesser. 



o Legge til rette for, og ta i bruk digitale verktøy, som f.eks. Teamsgrupper for 
forbundsstyret, kretser, sportsutvalg, utvalg/komiteer, m.fl. 

 

Tiltak innenfor delmål 2 
Etterleve etiske retningslinjer som skaper gode holdninger og godt omdømme.  

 
Tiltak: 

• Videreføre fokuset på RASK (Respekt-Ansvar-Sikkerhet-Kunnskap) og NRYFs grunnverdier, 
ved at dette gjennomsyres i hele organisasjonen.  

• Utvikle digitalt KR 1 kurs for teknisk personell for å bidra til økt kunnskap om reglementet og 
hvordan det skal håndheves for å ivareta hestevelferd, sikkerhet og fair play. 

• Videreføre forebyggende arbeid mot mobbing/trakassering: 
o Videreutvikling av NIFs «foreldrekveld». 
o Tydeliggjøre NIFs retningslinjer for mobbing/trakassering på rytter.no 

 

Tiltak innenfor delmål 3 
Er en ressurs for at flere klubber kan slå seg sammen for å skape færre, men mer bærekraftige 
rideklubber.  
 
Tiltak: 
 

• Se handlingsplan for «Bærekraftige rideklubber». 
 

Tiltak innenfor delmål 4 
Har et konstant fokus på etikk og antidopingarbeid.  
 
Tiltak: 
 

• Videreføre forebyggende antidopingarbeid innenfor NRYF: 
o Alle utøvere, foresatte, trenere/ledere innenfor satsings- og landslagsgrupper skal 

gjennomføre e-læringsmodulen «Ren utøver». 
o Alle klubber i NRYFs Klubbsatsingsprogram skal ta e-læringsmodulen «Rent 

idrettslag».  
o Kontrakter – utøvere, ledere, veterinærer som tydeliggjør ansvar i forhold til 

antidoping.  
o I samarbeid med Antidoping Norge (ADNO) som et preventivt og forebyggende tiltak 

utvikle enkle filmsnutter som tar opp relevante temaer knyttet til antidoping, 
herunder medisinering av hest. 

o Utarbeide plan for hvordan følge opp avtalen inngått mellom ADNO og NRYF. 
 

Tiltak innenfor delmål 5 
Sikrer at ryttersporten er en trygg idrett og en god sosial arena for alle, særlig barn og ungdom.  
 
Tiltak:  

• Her vises det til tiltakene under delmål 2 og 4, samt handlingsplan for «Bærekraftige 
rideklubber». 

• Videreformidle idrettens holdninger og standpunkt til bl.a. alkohol og rusmidler, 
mobbing/trakassering og rasisme og diskriminering. 
 



 

Tiltak innenfor delmål 6 
Styrker ungdomsarbeidet og forutsetningene for ungdomskomiteens arbeid. 
 
Tiltak: 

• Vedta retningslinjer for ungdomsidrett og definere hva ungdomsidrett er innenfor NRYF. 

• Gjennomgå ungdomskomiteens mandat i lys av nye retningslinjer for ungdomsidrett. 

• Alle klubber i Klubbsatsingsprogrammet skal ha en ungdomsrepresentant i styret. 
 
 

Delmål 7 
Har en sunn og god økonomi med fokus på kostnadsreduserende tiltak for medlemmene. 
 
Tiltak:  

• Etterleve NIFs mål om økonomi som barriere for deltakelse: 
o Nedsette et stevneutvalg hvor bl.a. kostnadene ved stevnedeltakelse inngår i 

mandatet. 
o Gjennomgå grønt kort (GK) for bl.a. sikre en rimeligere inngangsbillett til sporten 

▪ Digitalisere GK-boken og kurset for GK. 
 

Delmål 8 
Arbeider for økt regionalisering.  
 
Tiltak: 

• Se på tidligere vedtak vedrørende NRYFs organisasjonsprosjekt for å avklare oppfølging av 
anbefalingene som omhandler regionalisering. 

 
 
 
 
 
 
Vedtatt av forbundsstyret 2020 


