
   

Plan for sportslige mål og aktiviteter for Rogaland Rideklubb 
 

Høst 2017 - vår 2018  

 

“Rogaland Rideklubb skal være den ledende og foretrukne rytterklubben i regionen” 

Sportsplanen skal danne utgangspunktet for den videre satsning og talentutvikling innen 

hestesporten på Rogaland Rideklubb. Planen utarbeides av sportsutvalget i god tid før skoleåret er 

slutt og behandles / godkjennes av styret i mai / juni. 

Formålet med sportsplanen er å kunne bidra til: 

• Å oppnå målsetningene i Organisasjonsplanen som er vedtatt på årsmøte  

• Å bidra til økt rekruttering til sporten og klubben 

• Å forberede og videreutdanne rytterne med tanke på konkurranseidrett 

• Å heve nivået innen konkurranseidretten vår 

• Å tilrettelegge for sportslige måloppnåelse 

 

Mål for sprang: 
Klubben ønsker å styrke og legge til rette for de rytterne som ønsker å satse på høyt nasjonalt og 

internasjonalt nivå. Videre ønsker klubben å satse på rekruttering til og fra rideskolen og 

identifisering av fremtidige talenter fra klubben medlemsmasse forøvrig. 

Sportslige mål: 

• Vi skal ha ryttere kvalifisert til følgende mesterskap: 

o KM 

o NM 

o INM  

o Lag NM (1 lag) 

o Norgesserien lag (minst 1 lag til finalen) 

o Baltic Cup 

 

Konkrete målsettinger vil fremkomme i målsamtalene med de enkelte rytterne.  

 

Stevnehjelp: 
For å sikre sportslig oppfølging og gode rutiner både for elite utøvere og mindre rutinerte ryttere vil 

Rogaland Rideklubb prioritere trenerstøtte på følgende stevner for høsten 2017:  

L- stevne Rogaland mnd skiftet september/oktober  

Oslo Horseshow 12-15 oktober 

D- stevne Kolnes 21-22 oktober 



   
INM ponni og Children eller D stevne Rogaland 4-5 november  

E- stevne Arendal 10-12 november  

D- stevne SJR 18- 19 november 

L- stevne EPONA  

 

I tillegg til avtalt honorar for stevnehjelp så skal trener ved reisestevner ha dekket sine reiseutgifter. 

Dette deles på det antall ryttere som har stevnehjelp og avklares i forkant.  

 

Satsningsgruppene: 

 

Rogaland Rideklubb har satt ned en egen gruppe for å ivareta den sportslige utviklingen i klubben. 

Her vil blant annet satsningsgruppens aktiviteter beskrives og følges opp i egen plan. Plan for 

satsningsgruppen høsten 2017 Se vedlegg I  

 
Satsingsgruppen vil utarbeide tilsvarende plan for våren 2018, denne vil forelegges styre i desember 

2017  

 

Mål for stevneaktivitet: 
Stevneaktivitet er viktig for den sportslige utviklingen og økonomien til klubben. Klubben har anlegg 

til å gjennomføre opp til Elite stevner, men arrangerer mest Distrikts og Landsstevner. Høsten 2017 

skal vi gjennomføre 1 D- stevne, 1 L- stevne og og 1 klubbmesterskap  

• Profesjonelt gjennomførte stevner med godt økonomisk overskudd 

• Fornøyde og stolte deltakere, publikum, teknisk personell, sponsorer, dugnadspersonell, 

medlemmer, naboer, media 

• Delta på årlig arrangørkonferanse 21.10 

• Utdanne minst 1 steward, 1 banebygger og 1 dommer i løpet 2018 

• Legge til rette for at flest mulig av klubbens deltakere deltar på stevnene 

 
 

Oppstallere:  

Høye sportslige mål krever gode trenere. Hovedtrener for sprang er Geir Jensen. Geir skal så langt 

det er mulig legge til rette for at hver rytter har et treningsopplegg og plan som er i samsvar med 

talent og ambisjoner. Det skal gjennomføres trener samtaler en gang pr år, fortrinnsvis før sesongen 

begynner.  

 

 



   
 

For å sikre dette skal hovedtrener, Geir Jensen, delta på minst 2 internasjonale stevner (FEI) i året, 

dekket av klubben. 

• Satsningsguppen følger egen plan for bakke, sprang, gjestetrening og trenersamtaler. 

Rytterne i denne gruppen følges opp etter nivå.  

• Øvrige ryttere skal ha tilbud om alternativ trening tilpasset deres ønsker og behov 

• Det skal være minimum 2 ekvipasjer som stiller på de FEI stevnene Geir deltar på 

 

Rideskoleelever:  

En funksjonell, god og anerkjent rideklubb krever gode og inspirerende trenere. Våre 

rideskoleinstruktører er p.t. : James Baker, Merethe Pollock Hjelmervik, Camilla Johnsen og Hilde 

Hellerud.  Rogaland Rideklubb skal legge til rette for faglig, pedagogiske, inspirerende og forsvarlige 

kurs for våre elever ved rideskolen.  

 For å nå dette målet skal det holdes 1-2 samlinger i året for rideskole instruktører i året med fokus 

på; pedagogikk, sikkerhet og rideferdigheter for elevene. Disse samlingene skal også være en arena 

for debrifing, erfaringsutveksling og inspirasjon.  

• Alle instruktørene skal følge NRYF krav til de 5 rideknappene 

• Alle elevene skal ende opp med grønt kort  

 

Rekruttering: 
Klubben vi sammen med daglig ledelse, trenere og Rytterkretsen legge til rette for rekrutteringen til 

hestesporten. Vi skal: 

• Gi alle rideskoleryttere med foreldre invitasjon til informasjonsmøte om ridesporten og 

klubben 

• Sørge for at nye oppstallere får fadder 

• Arrangere grøntkort kurs  

• Sette opp lave klasser, på alle D og UK stevner.  

• Samkjøre D klasser i forbindelser med Landsstevner 

• Arrangere selv og delta i Ferd rideskolecupen ifm AEG. 

• Arrangere rideleir primært for rideskolen 

• Arrangere treningsleir for satsingsgruppen  

• Arrangere sommerfest primært for rideskolen 

• Arrangere julestevne primært for rideskolen 

• Arrangere åpen dag  

 

Teknisk personell: 
Det er fortsatt behov for utdanning av teknisk personell. Klubben søker å være selvforsynt med 

tekniske personell. Innen 2018 skal klubben rekruttere 1 dommer, 1 steward og 1 banebygger. 

 



   
 

Forventninger til foreldre / støtteapparat: 
For de av våre ryttere som vil satse på høyere nivå, kreves et spesielt godt samarbeid mellom rytter, 

trener, klubben og foreldre / støtteapparat. Klubben forutsetter et større oppfølgingsansvar og 

engasjement fra disse enn fra andre, dersom rytter skal lykkes i sine ambisjoner. 

Uavhengig av satsningsnivå har vi disse forventinger til alle foreldre / støtteapparat: 

• Ansvar for å sette deg inn i nødvendige lover og regler for idrett generelt og hestesport / 

hestehold / dyrevelferd spesielt (se: www.nif.no og www.rytter.no) 

• Ansvar for å sette deg inn i hva som kreves for å drive hestesport 

• Ansvar for eget barn under daglig hestehold, trening og konkurranser 

Se klubbens øvrige styrende dokumenter (så som Organisasjonsplanen) for mer informasjon. 

 

Økonomisk prioritering og støtte til medlemmene 
Klubben søker å legge til rette for både til bredde og eliteidrett. Det gis rom for å søke støtte for den 

enkelte ekvipasje i hht rammen gitt i tabellen under:  

 

AKTIVITET MAX pr ekvipasje 

NM / INM 1500 

Lag NM  Klubben betaler startavgift (ikke meeting) 

Landsmesterskap 1500 

Nordisk 5000 - til dekning av trenerutgifter 

EM 7000 - til dekning av trenerutgifter 

Internasjonalt Europa 3000 

Forbundsuttak  1500 

AEG klubbuttak 2500 

Drammen spring tour  1500 

Oslo horse show  1500 

Norgesserien lag  Klubben betaler startavgift (ikke meeting) 

Reisestevne med oppstalling (D/L/E) 500 

Utdanning tekniskpersonell  Vurdert ved søknad 

Grønt kort (Rideskole) Vurdert ved søknad 

Satsningsgruppe Etter gjeldende vedtatte planer 

Kurs øvrige oppstallere 500 

NRYF samling uten hest  500 

Arrangørkonferansen  Reiseutgifter dekkes 

 

• Støtte gis kun til medlemmer som representerer Rogaland Rideklubb.  

• Maks støtte etter søknad er begrenset oppad til 7000 tusen per rytter pr skoleår.  

• Styret behandler søknader to ganger i året: 

o Søknadsfrister 1. halvår 15. 6. (vi behandler fortløpende høsten 2017) 

o 2. halvår - 15.12 

http://www.nif.no/
http://www.rytter.no/


   
• Dersom totalt søkt støtte overstiger den styrevedtatte budsjettrammen vil 

utbetalingssatsene i andre søknadsrunde kunne reduseres tilsvarende, eller det kan bli avslag 

hvis pengene er brukt opp for inneværende periode. 

• Søknader sendes til styret på mail: styret.rogaland@gmail.com  

• Det forventes at alle som får økonomisk støtte er gode forbilder og bidrar ekstra mye på 

dugnader på klubben.  

mailto:styret.rogaland@gmail.com

