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INNLEDNING  
Sportsplanen skal danne utgangspunktet for den videre satsing og talentutvikling innen 
dressurridningen i Norge, og omfatter ponni, children, junior og ungryttere (U21) (13-21 år). 
Sportsplanen er svært sentral for ryttere som er en del av landslag og satsingsgrupper. Den bør 
også være kjent for ryttere som er på vei mot et internasjonalt nivå. 
Sportsplanen er utarbeidet av landslagslederne for U21 i samarbeid med NRYFs 
sportsavdeling. Planen vil bli revidert innen årsskiftet hvert år. Landslagslederne forbeholder 
seg retten til å foreta endringer i planen i løpet av perioden i samarbeid med NRYFs 
sportsavdeling. 

FORMÅL 
Formålet med sportsplanen er å: 

➢ forberede og utdanne ryttere med mål om deltakelse på internasjonale stevner og 
mesterskap 

➢ tilrettelegge for sportslig måloppnåelse 
➢ gi informasjon til utøvere og deres støtteapparat 
➢ inspirere til videre satsing 

 

VERDIER 
Norges Rytterforbunds verdier er nedfelt i NRYFs lov § 1, 2 ledd: 

➢ Idrettsglede 

➢ Fellesskap 

➢ Helse 

➢ Ærlighet 

➢ Dyrevelferd 

 

OMDØMME 

Vi er alle opptatt av at ryttersporten skal ha et godt omdømme. Derfor har vi fokus på 

rytterglede og hestevelferd og dette er forankret i vår verdikode «RASK» som står for: 

 

➢ Respekt overfor hesten, utøveren, organisasjonen 

➢ Ansvarlighet overfor hesten, utøveren, organisasjonen 

➢ Sikkerhet overfor hesten, utøveren, organisasjonen 

➢ Kunnskap om hesten, utøveren, organisasjonen 

RASK er ment som en veileder for å skape et inkluderende, høflig og vennlig miljø. 

RASK handler om antidoping. 

RASK innebærer at vi snakker med hverandre og ikke om hverandre.  

RASK handler om å utøve sporten på hestens premisser ved å ivareta god hestevelferd i enhver 

sammenheng.  
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SPORTSLIGE MÅL 
MESTERSKAP/STEVNER  

 
MÅLSETTING 

 
 
 
Nordisk (Nordic Baltic 
Championship – NBC) 

Individuelt 
 

Ponni kat I:  Medalje  

Ponni kat II: Medalje 

Children: 1-3 deltakere 

Ungryttere:  Medalje 

Junior:  Medalje 

 
 
 
Lag 

Ponni kat I: Medalje 

Ponni kat II: Medalje 

Children: 1-3 deltakere 

Ungryttere:  Medalje 

Junior:  Medalje 

 
 
Europamesterskap (EM)  

Individuelt 

Ponni: 1 i finalen 

Children: 1 deltaker 

Ungryttere: 1 i finalen 

Junior: 1 i finalen 

 
 
Lag 

Ponni: 
Fullt lag – blant de 10 
Beste nasjonene 

Children 
Ingen forventet 
deltakelse. 

Ungryttere 
Fullt lag - blant de 10 
beste nasjonene. 

Junior: 
Fullt lag - blant de 10 
beste nasjonene. 

CDI-stevner  
Deltakelse på CDI-stevner hvor minimum 
2 ekvipasjer i hver kategori presterer til 
minimum 68 % 
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ORGANISATORISKE MÅL  

Målrettet arbeid 

Utøverne skal gjennom målprosesser og treningsplaner jobbe 
målrettet med sin trening. Det skal tilrettelegges for dette 
arbeidet ved å gi utøverne gode planleggingsverktøy.  
Utøverne rir fysisk for trener minimum 1 gang per uke. 

Kompetansebygging 

Utøverne skal gjennom teoretisk undervisning (rideteori, 
mentaltrening, kost/ernæring, forebyggende hestehelse etc.) få 
økt innsikt i og kunnskap om egen idrett. 
Gjennomføre samlinger som stimulerer til sportslig fremgang, 
kompetanseheving og lagbygging.  

Kommunikasjon 
Skape gode kommunikasjonsrutiner for å ivareta dialog og 
kontakt med utøvere og deres respektive hjemmetrenere.  

Lagånd 
Bygge lag med utøvere og støtteapparat som er trygge på 
hverandre og kan gjøre hverandre gode. Skape en 
prestasjonskultur. 

Støtteapparat 
Legge til rette for et godt samarbeid med hjemmetrenere og øvrig 
støtteapparat (foresatte/hestepassere) som gjør at vi kan 
fokusere på det sportslige.  

Personlig 
Utøverne skal gjennom arbeidet i gruppene og gjennom sin 
ridning ved hjelp av hjemmetrener(e) og landslagslederne, 
oppleve en personlig og sportslig utvikling. 

 

PONNIMÅLING 
Det er innført nye regler for ponnimåling i det internasjonale reglementet (FEI) gjeldende fra 1. 
januar 2020: 
https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/welfare/pony-measuring 
 
Det er ansvarlig person som har ansvaret for at ponnimålingen er korrekt. 

  

https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/welfare/pony-measuring
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FUNDAMENT FOR SPORTSLIG UTVIKLING 
Som et ledd i forbundets sportslige satsing på våre utøvere og som fundament for deres 
sportslige utvikling, har vi definert noen kriterier, for både rytter og hest, som vi anser har 
betydning for sportslig fremgang og måloppnåelse: 
 
Rytteren: 
➢ Har fokus på hestevelferd i ethvert henseende 
➢ Er treningsvillig 
➢ Har stor grad av motivasjon og disiplin i treningshverdagen 
➢ Har god fysisk form og mental styrke 
➢ Forstår viktigheten av fysisk og mental egentrening  
➢ Forstår betydningen av å utarbeide en treningsplan og holde seg til denne  
➢ Er i et godt system med hjemmetrener og eget støtteapparat 
➢ Er positivt tenkende og har forståelse for sin betydning som rollemodell og forbilde 
➢ Takler motgang på en profesjonell måte 
 
Hesten: 
➢ Er sunn og frisk  
➢ Har tre taktfaste gangarter 
➢ Har et godt eksteriør med god ridbarhet  
➢ Har evnen til at gå i selvbæring 
➢ Er tillitsfull, oppmerksom og villig  

 

REKRUTTERING 
Sportsutvalg dressur (SU-D) har et særskilt ansvar for rekrutteringstiltak for ponni, children, 
junior, ungryttere, U25 og senior. Det tilbys aktiviteter som fremmer den sportslige utviklingen 
av utøvere på vei opp til internasjonalt nivå.  Som et ledd i dette arbeidet, arrangeres det 
jevnlige rekrutteringssamlinger for ryttere som har som ambisjon å delta i NM i løpet av 
inneværende eller neste år. Samlingene gjennomføres av rekrutteringstrener engasjert av SU-
D.  
 
Videre oppfølging av utøvere på dette nivå gjøres av hjemmetrener i samarbeid med 
respektive rekrutteringstrenere. 
 
Landslagslederne og rekrutteringstrener for den aktuelle gruppe vil være i dialog om disse 
utøverne og deres prestasjonsutvikling. 
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LANDSLAG OG SATSINGSGRUPPE  
 

Prestasjonskriterier for uttak til de ulike gruppene: 

a) Landslag 
Dette er ryttere som er aktuelle for uttak til NBC og EM og som har stabilisert seg med 
resultater opp mot 70 % i FEI sine mesterskapsprogrammer (lag og individuelt) 
Landslaget består av maksimum 8 utøvere.  
 

b) Satsingsgruppe 
Dette er ryttere som har stabilisert seg i sin alderskategori gjennom konkurranser med 
et resultatmål på 67 % for ponni og junior og 66 % for unge ryttere i FEI sine 
mesterskapsprogrammer (lag og individuelt). Dette er ekvipasjer som landslagslederne 
anser som aktuelle til en landslagsplass på sikt. 
 
Her kan også ekvipasjer som landslagslederne mener har et godt potensial tas opp, selv 
om ekvipasjen har hatt en kort konkurransetid sammen. 
 
Ekvipasjer hvor hest og rytter hver for seg har gode resultater, og hvor de har vist seg 
på samling, kan også tas opp i satsingsgruppe etter en vurdering av landslagslederne 
selv om de ikke har konkurranseresultat å vise til.  
 

Oppfølging av utøvere på landslag og i satsingsgruppe gjøres av landslagslederne i samarbeid 
med hjemmetrener. 
 
For å være aktuell for uttak til landslag eller satsingsgruppe, bør ekvipasjen ha vært en del av 
henholdsvis satsingsgruppen eller rekrutteringstilbudet i regi av SU-D.  I tillegg vil uttaket 
baseres på oppnådde minstekrav til resultater, samt ekvipasjens utviklingspotensial. 
 
Ekvipasjer som takker nei til mesterskapsplass, tas ut av landslag og plasseres i satsingsgruppe 
eller tas helt ut, avhengig av landslagsledernes vurdering. 
 
Landslagslederne har anledning til å invitere lovende ekvipasjer med utviklingspotensial til 
treningssamlinger for landslag/satsingsgrupper, selv om minstekrav til resultater ennå ikke er 
oppnådd.  

Forpliktelser 
Det er frivillig å takke ja til en plass på landslaget eller i satsingsgruppe. Takker man ja til 
plassen, forplikter man seg samtidig til å være lojal og følge de samspillsregler som gjelder i de 
respektive gruppene. Dersom man takker ja til en landslagsplass stiller man seg automatisk 
tilgjengelig til de mesterskap som landslagslederne ønsker å sende ekvipasjer til. 
 
Alle utøvere må undertegne på at de aksepterer opplegget og forplikter seg til å følge fastsatte 
retningslinjer. Det er utarbeidet en egen utøverkontrakt. Ryttere som fraviker vårt reglement 
og våre retningslinjer kan bli strøket fra landslag eller satsingsgruppe og fremtidig 
representasjon.  
 
De som ønsker å følge eget opplegg må holde landslagslederne orientert om dette via e-post. 
Det skisserte opplegget skal inneholde ekvipasjens mål samt en plan for sportslig satsing og 
utvikling. 
 
Det forventes at alle ryttere på landslag og i satsingsgruppe deltar i NM individuelt, uavhengig 
av om de bor i utlandet.  Et eventuelt fritak fra å starte NM avklares med landslagslederne. 
 
Landslagslederne vil være tilstede under NM dersom annet ikke er avtalt. 
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Ryttere i utlandet 
Ryttere i utlandet er selv pliktige til å informere om sportslig status til landslagslederne.  
De kan bli fritatt fra deler av bestemmelsene i sportsplanen, men må følge eget opplegg 
utarbeidet i samarbeid med hjemmetrener og landslagslederne. 
Rytterne er selv ansvarlige for å sende inn resultater og kvalifiseringer til landslagslederne. 
Ved manglende kontakt med landslagslederne fra rytteren sin side, vil vedkommende ikke 
være aktuell som representasjonsrytter. 
 

Sykdom / skade  
Den ansvarlige for ekvipasjen, dvs. utøver eller foresatte for de under 18 år, er pliktig til å 
melde fra til landslagslederne ved sykdom/skade eller annet slik at landslaget til enhver tid 
består av ekvipasjer i aktiv trening. Er hesten satt ut av trening mer enn 14 dager på grunn av 
skade/sykdom hos hest eller rytter, skal landslagslederne informeres skriftlig via e-post eller 
SMS. 

Rytter plikter å informere landslagslederne om avbrekk / endring i 
trening 

Ved langvarig avbrekk vil plassen i gruppen bli vurdert i dialog mellom utøver og 
landslagslederne. Et slikt avbrekk kan medføre at ekvipasjen blir tatt ut av sin gruppe. 
Ekvipasjen blir ikke automatisk medlem av den aktuelle gruppe etter et sykdoms-
/skadeavbrekk. 
 

Evaluering av landslag og satsingsgrupper 
Landslag og satsingsgrupper vil bli jevnlig vurdert av landslagslederne.   
 
Ved manglende prestasjoner vil plassen i gruppen bli vurdert i dialog mellom utøver og 
landslagslederne. Landslagslederne kan også gjennom året ta inn ryttere fra rekruttering til 
satsingsgruppe etter resultat/formkurve. Dette gjøres i dialog med den aktuelle 
rekrutteringstrener og videreformidles til NRYFs sportskoordinator i dressur.  
 
Eventuelle endringer vil bli publisert på NRYFs hjemmeside under grenen «dressur». 
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NORMER FOR LANDSLAG OG SATSINGSGRUPPER  

Horsemanship 

Utdannelsen av hest skal skje på forsvarlig måte og NRYFs etiske 
regler for omgang med hest skal overholdes. 
Rytter skal sette hesten først i henhold til «Code of conduct». 
Direkte avstraffelse av hest skal ikke forekomme. 

Antidoping 

Rytter plikter å kjenne til og overholde Norges Rytterforbund og 
FEI sine regler for doping og ikke-tillatt medisinering av hest og 
hvilke karenstider som gjelder for ulike behandlinger. 

Rytter plikter videre å kjenne til og overholde Antidoping Norge 
(ADNO) og Verdens antidopingbyrå (WADA) sine regler for doping 
og ikke-tillatt medisinering for idrettsutøvere.  

Rytter som representerer NRYF ved internasjonale stevner og 
mesterskap, skal ha gjennomført samtlige e-læringsmoduler for 
ren utøver – utarbeidet av ADNO: www.renutover.no 

Rollemodell Rytter skal opptre som god rollemodell. 

Holdninger 

Rytter under 18 år skal være totalavholdende med røyk og alkohol 
under stevner og samlinger.  
Rytter over 18 år skal ikke nyte røyk eller alkohol i rideklær eller 
landslagsutstyr. 

Lojalitet og lagånd 
Rytter skal være lojal mot systemet og sine lagkamerater.  
(Motarbeidelse og intriger svekker utviklingen for alle parter og 
for sporten.) 

Kommunikasjon 
Rytter og lagledelse skal ha en åpen kommunikasjon og informere 
hverandre. Dette innebærer også at rytter selv er ansvarlig for å 
holde seg informert og å informere landslagslederne. 

Fysisk form 
Rytter skal holde seg selv og sin hest i god fysisk form. Det skal 
holdes jevnlig veterinæroppfølging på hesten. 
Det skal legges vekt på riktig kosthold for hest og rytter.  

Sportslig opptreden Sportslig opptreden og fair play skal etterstrebes. 

24-timers regel 
Problemer/ saker som ønskes tatt opp skal være gjort innen 24 
timer fra rytters eller ledelsens side. Etter 24 timer er saken ferdig 
og man skal gå videre, se fremover og sette seg nye mål. 

Sosiale medier 

Det stilles spesielt krav til utøvere på landslag og i satsingsgruppe 
om å opptre på en slik måte på sosiale medier at de fremstår som 
gode rollemodeller for sporten. I dagens samfunn, der det er en 
utstrakt bruk av sosiale medier, er det viktig å tenke på hvordan 
budskapet blir fremstilt for mottakerne.  

Ansvarlig person 
For ryttere under 18 år er det foreldre/foresatte eller annen 
voksen person som gjelder som ansvarlig person. 

 

https://www.rytter.no/stevnestart/antidoping/
https://inside.fei.org/content/anti-doping-rules
https://www.antidoping.no/nyheter
https://www.wada-ama.org/
http://www.renutover.no/
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TRENINGSPLAN OG STEVNEPLAN 
Treningsplanen skal omfatte en helhetsplan for hver ekvipasje på landslag eller i 
satsingsgruppe. Alle ryttere skal i samarbeid med sin hjemmetrener utarbeide en treningsplan 
og en stevneplan for hvert år. 
 
En treningsplan skal omfatte: 

➢ En langsiktig målsetting 
➢ Kortsiktige mål (delmål) 
➢ Utviklingsplan  

 
Stevneplanen omfatter aktuelle L/E-stevner i Norge (FEI’s lagprogram og individuelle 
program), og aktuelle FEI-stevner i Norge og utlandet for den enkelte ekvipasje. 
 
Rytterne får mal for treningsplan og stevneplan  
 
Treningsplanen skal sendes til landslagslederne innen 22.01.23. 

ÅRSPLAN/AKTIVITETSPLAN  
NRYFs satsing består av samlinger med og uten hest, eventuelt en kombinasjon.  
 
Årsplanen omfatter planlagte møter og samlinger. Denne oppdateres fortløpende og publiseres 
på NRYF’s hjemmeside under grensiden «dressur».  
 
Antall deltakere på samlingene med hest er begrenset.   
 
Landslagsrytterne er alltid invitert til samlinger med hest  
 
Landslagslederne gjør en prioritering av deltakere på samling med hest, og ved store grupper i 
satsingsgruppene vil landslagslederne prioritere hvem som får delta på samling med hest.  
 
Ved ledig plass ut over landslag/satsingsgruppe vil landslagslederne prioritere blant utøvere 
på rekrutteringssamlinger ut fra resultater, ferdigheter og potensiale. Det forutsettes at man 
stiller med sin beste hest på ridesamlinger. Det er forventet at også hjemmetrener deltar på 
samlingene.  
 
Ansvaret for planlegging og gjennomføring av samlinger med og uten hest gjøres av 
landslagslederne i samarbeid med NRYFs sportskoordinator i dressur. Samlingene uten hest 
kan bestå av fysisk og mental ferdighetstrening, teori om forebyggende hestehelse, samt 
kosthold og ernæring ol.  
 
Påmelding til samlinger gjøres direkte til landslagslederne OG til NRYFs sportskoordinator i 
dressur. Egenandel for deltakelse på samlingene må påregnes. 

INTERNASJONAL REPRESENTASJON (FEI-stevner) 
Rytter er selv ansvarlig for å melde interesse for deltakelse på internasjonale stevner.  Dette 
meldes til NRYFs sportskoordinator dressur OG landslagslederne. Det forventes at alle lisenser 
(rytter og hest) er betalt, samt at hesten har gyldig FEI-pass. Videre forventes det at alle 
vaksinasjoner er i henhold til FEIs reglement. 
 
Etter meldt interesse og landslagsledernes godkjenning, vil NRYF søke om plass. På alle 
internasjonale stevner har hver enkelt nasjon et begrenset antall plasser. Har vi flere 
interesserte enn antall tilgjengelige plasser vil landslagslederne foreta prioriteringer og uttak. 
Etter frist for «definite entry», er rytter økonomisk ansvarlig overfor arrangør. 
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Interesse for FEI-stevner må meldes så tidlig som mulig. Landslagslederne står fritt til å foreta 
fortløpende uttak frem mot stevnet. Landslagslederne står fritt til å oppfordre aktuelle 
ekvipasjer til start på FEI-stevner. 
 
Landslagslederne kan gjøre uttak til FEI-stevner/mesterskap hvor de gir plass til ekvipasjer de 
vil se på det aktuelle stevnet eller mesterskapet. 

Rytter blir holdt økonomisk ansvarlig for de stevner de meldes til 

Dersom det blir endring i stevneplanene, skal dette gis beskjed om så fort som mulig til 
landslagslederne og sportskoordinator.  

Uttak til internasjonale stevner og mesterskap 
Ekvipasjen må ha de grunnleggende kvaliteter som kreves på det stevnenivå det skal tas ut til. 
 
Elementer som inngår i vurderingen ved uttak er bl.a.: 
 

➢ Ekvipasjens resultater - minimumskravet er 65 % i FEI sine mesterskapsprogrammer 
(kür er ikke kvalifiserende). 

➢ At hesten har nødvendig kvalitet og stabilitet, herunder en vurdering av hestens 

helsemessige stand («fit to compete»). 

➢ Rytters rideferdigheter og mentale styrke til å kunne prestere under press på det 

aktuelle nivå. 

➢ At ekvipasjen holder et høyt basisnivå, dvs. at ekvipasjen selv under vanskelige 

betingelser, holder et godt internasjonalt nivå. 

➢ Rytterens og hestens erfaring på internasjonalt nivå. 

➢ Ekvipasjens formkurve opp mot det aktuelle stevnet eller mesterskap. 

 
For ekvipasjer som er aktuelle til NBC og EM, er internasjonal og/eller utenlands deltagelse en 
nødvendighet. Det forventes at rytterne starter på minimum 2 CDI-stevner utenfor Norge for å 
være aktuelle for EM. Dette planlegges og kommuniseres med landslagslederne.  
 
På mesterskap må ekvipasjen ha tilstedeværende trener eller benytte seg av landlagslederne 
på oppvarmingen.  
 
Landslagslederne vil være tilstede på enkelte internasjonale stevner etter nærmere avtale, 
samt på internasjonale mesterskap. 
 

Uttaksansvarlig 
Det er landslagslederne for U21 som er ansvarlig for det endelige uttaket, og alle henvendelser 
angående uttak skal rettes direkte til landslagslederne for U21, Siril Helljesen og Øivind 
Instefjord Ødemotland. 
 

Kostnader i forbindelse med representasjon 
Til Nordic Baltic Championship (NBC) og Europamesterskap (EM) dekker NRYF: 

• Påmeldingsavgift inkl. oppstalling for laget 
• Chef d’equipe (lagleder) 
• Landslagsklær og -utstyr (egenandel må påregnes) 
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Øvrige kostnader i forbindelse med internasjonal deltakelse må dekkes av den enkelte utøver. 
 
 

Veterinærattest 
Alle hester som er aktuelle for deltakelse i EM skal gjennomgå en helsesjekk av veterinær i god 
tid før mesterskapet. Det er utarbeidet et skjema som skal benyttes i forbindelse med denne 
undersøkelsen. Skjemaet blir sendt til alle aktuelle ekvipasjer etter uttaket og skal returneres i 
utfylt og undertegnet stand til NRYF. Attesten skal inneholde opplysninger om at hesten er 
frisk nok til å gjennomføre et mesterskap. Dersom en slik attest ikke er mottatt av NRYFs 
administrasjon, regnes dette som om hesten ikke er frisk og denne mister dermed sin plass i 
mesterskapet. 
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INTERNASJONALE MESTERSKAP 2023 
 

➢ Nordisk Mesterskap (NBC), Drammen, Norge, 28. juni – 2. juli  

➢ EM UR (og U25), Budapest, Ungarn, 11. juli – 16. juli 

➢ EM JR og Children, Kronberg, Tyskland 20. juli – 23. juli 

➢ EM Ponni, Le Mans, Frankrike, 27. juli – 30. juli 
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NORGES 
RYTTERFORBUND 

Web: www.rytter.no 
Instagram: 
Rytterforbundet E-Mail: 
nryf@rytter.no 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rytterglede for alle! 

 

http://www.rytter.no/

