
 

  

HANDLINGSPLAN, GRENUTVALGET FOR SPRANG (GU-S) – SESONGEN 2019-2022 

GU-S overordnede visjon er å opptre på en ryddig og god måte som NRYFs faglige instans og å være en 

konstruktiv bidragsyter ovenfor utøvere, teknisk personell og andre tilknyttet sprangsporten i Norge. 

I samarbeid med landslagsledelsen skal GU-S ivareta og sikre god styring og kontroll av sprangsporten i 

henhold til Norges Rytterforbund (NRYF) sine prinsipper, bidra til god kommunikasjon og veiledning 

mellom ledelse, utøvere, personell og ellers tilknyttede personer.  

Vi ønsker å fremstå som en ressursgruppe med gode ideer og innspill som kan fremme sporten vår med 

gjennomføringsevne. Det siste er en av de største utfordringene.   

Ved konkrete henvendelser til GU-S, eller en av dets representanter, skal avsender få beskjed om at 

utvalget vil gi en samlet respons innen 5 virkedager. Utvalgets representanter skal deretter gi sin 

tilbakemelding innen 3 virkedager slik at en samlet gjennomtenkt tilbakemelding kan sikres.  

 

REKRUTTERING / RIDEKLUBBENE / RIDESKOLENE: 

Målsetting:  

Jamfør NRYFs overordnede mål – «Ryttersport for alle – på alle nivå, uavhengig av alder og kjønn».  

Det viktigste fundamentet for sporten vår, er gode og velfungerende rideklubber som har et bredt tilbud 

til de som ønsker å satse på sprangridning. 

En utfordring utvalget konkret jobber med er å sikre nødvendig kunnskap og rideteknisk nivå på ryttere 

som avanserer fra Distriktsstevner (D-) til Landsstevner (L-) og videre til Elitestevner (E). Dette fordrer 

god aktivitet og bedre informasjon fra de enkelte klubber og at ryttere fra privatstaller selv er aktive med 

å tilegne seg nødvendig informasjon på nettet. 

Konkrete tiltak av GU-S: 

 Kretstreninger og regionaltreninger i samarbeid med Nina Johnsen 

 Ferd Rideskole Cup, som kvalifisering til Norwegian Horse Festival, (NHF) 

 Felleskjøpet. Champion Cup 

 Walber, Children Cup  

 Spillers cup, LA 

 TopSpec, kategori 3 

 Norgesserien  

 NRYF Landsmesterskap  

 Hööks cup  

 Jobbe med stevnestruktur iht FEI sitt stevnesystem, likt det som gjøres i Sverige. 

Utførende:  

GU-S i samarbeid koordinatorer og Sportsjef  
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PONNI OG CHILDREN: 

Status:  

Pr. januar 2019 har vi 4 stabile "Nations cup" ryttere. Fra LA Spillers cup til Grand prix cupen er 

vurderingen at det er tynt på toppen men med en veldig god bredde. Vi ønsker ett større mellomsjikt og 

vil komme med tiltak på dette. 

Målsetting: 

Bidra til at «ponni og children sprangsporten» opprettholdes attraktiv. Sørge for at ivrige og dyktige 

ponni-/childrenryttere blir fanget opp og får delta i kretstreninger og regionalsamlinger. 

I et 4 års perspektiv skal landslaget ha nådd et nivå med kunnskap, være trent, ha mental styrke og 

erfaring til å kunne fullføre stabilt 0-4 feil i Nations cuper, EM og konkurrere om medaljer i EM og nordisk 

finale.  

 

Tiltak: 

Støtte det brede tilbudet på cuper. Skape forståelse og aksept hos stevnearrangører, støttepersonell og 

sponsorer for dette bredde arbeidet. 

Jobbe med stevnestruktur iht FEI sitt stevnesystem, likt det som gjøres i Sverige. 

OHS cup 

Grand prix cup ponni NY. Et nytt tiltak for de beste hvor vi håper å se en økning på antall startende og 

nivåhevning over en 3-4 års periode. 

Flere ridesamlinger 

Fysisk/mentaltreninger  

Stevneplanlegging/dagbok 

Stevnestruktur nasjonalt (laghopping på tvers av klubber, cuper) 

Sosiale tiltak, lage quiz, opplegg for barna, aktiviteter som klubbene gjør utenom klassene.  

Lage gode stevner for aldersbestemte. 

Fokus på feil og stil 

 

Utførende:  

GUS, koordinatorer, landslagsleder 

 

JUNIOR / UNGE RYTTERE:  

Målsetting:  

Heve nivået på hest- og rideforståelse gjennom fokus på hestens velferd, psyke og rytters grunnleggende 

holdning til å legge de beste premissene til grunn for sin hest. Dette for å gjøre hesten og seg selv bedre, 

sterkere og mer velfungerende fysisk og psykisk.  
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I et 4 års perspektiv skal landslaget ha nådd et nivå med kunnskap, være trent, ha mental styrke og 

erfaring til å kunne fullføre stabile 0-4 feil i Nations cuper, EM og konkurrere om medaljer i EM og 

nordisk finale. Få til fysisk aktivitet på ryttere på stevner/mesterskap. 

Ved bedre forståelse vil muligens interessen vare lenger. Det henvises også her til «Sportsplan» 

utarbeidet for begge aldersgrupper av landslagsleder Jon Harald Gulliksen.  

Tiltak:  

God kvalitet på samlinger for den «øvre delen».  

Jobbe med stevnestruktur iht FEI sitt stevnesystem, likt det som gjøres i Sverige. 

NRYF’s Ungdoms Cup 

Kingsrød Trading Grand prix cup – unge ryttere. Et nytt tiltak for de beste hvor vi håper å se en økning på 

antall startende og nivåhevning i en 3-4 års periode. 

Sprangsportens venner  

Fokus på feil og stil: Videreutvikle retningslinjer for feil og stil – ta dette med feil og stil komiteen.  

Endring i KR på alder slik at de beste juniorrytterne kan delta på 150 Grand prix.  

Flere ridesamlinger 

Fysisk/mentaltreninger  

Stevneplanlegging/dagbok 

Utførende:  

GUS, koordinatorer, lagleder 

UNGHEST: 

Målsetting:  

Gjennom trening- og kompetanseløft vil NRYF hjelpe til med å utvikle hest og rytter til et stabilt nivå 

nasjonalt og internasjonalt i sine års klasser. Jfr. NRYFs oppsett: «Utdanning for unghest i sprang». Gjøre 

det mer attraktivt å jobbe med unghest, samt gi unghestene et bedre tilbud på stevner. Målet er at vi 

sender ekvipasjer til unghestklasser både til Falsterbo og Unghest VM.  

Tiltak:  

 Arrangere unghest samlinger. Det planlegges en i Drammen april/mai, samt 2   

 helgetreninger andre steder i landet september.  

 Endring i KR: A og B avdeling  

 PK bedømming inn i KR 

 Kvalifisering unghest til Falsterbo og Unghest VM – norske hester.  

 Få inn avlere/eiere på alle start- og resultatlister. 

 Regionalsamlinger for unghest hvor vi ønsker å fange opp status/bilde for   

 videreutvikling. 

 Jobbe med stevnestruktur slik som Sverige gjør, lik som FEI sitt stevnesystem.  

 

UTFØRENDE:  

GU-S, koordinatorer, Peter Flam og Mikael Kolind 
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GRUPPEN UNDER LANDSLAG SENIOR/ U25: 

Målsetting:  

Det er en gjennomgående trend at mange trapper vesentlig ned etter de blir seniorryttere. Det er en enda 

større utfordring å holde seg på «landstoppen» her enn for yngre aldersgrupper. GU-S vil jobbe for å 

stimulere denne gruppen under landslaget til å ville satse videre. 

Det er også flere utøvere spredt rundt i Europa som burde hatt en kontaktperson så de føler seg sett, 

eventuelt lage en eller to møter i året og kan ha sporadisk telefonkontakt med dem. Legge planer, finne 

felles stevner etc.  

Jobbe med økning av antall startede i NM for senior og jobbe med at alle de beste også kommer til 

start. 3-4 års periode. 

Tiltak:  

Ivareta U25 ryttere/ryttere under seniorlandslaget, lage plan, satsingsgrupper U25.  

Kingsrød Trading Grand prix cup. Et nytt tiltak for de beste, hvor vi håper å se en økning på antall startende 

og nivåhevning  i en 3-4 års periode. 

Sprangsportens venner  

Arrangere treninger / samlinger for denne gruppen. 

Jobbe med stevnestruktur iht FEI sitt stevnesystem, likt det som gjøres i Sverige. 

Utførende:  

GU-S i samarbeid med koordinatorer og lagleder. 

  


