Protokoll - Ledersamling Hustadvika Gjestegård
29-30.nov 2014
Til stede: Styret v/5 representanter fra Møre og Romsdal Rytterkrets (Ann Helen R
Dalheim, Jan Erik Holte, Synnøve Dalen, Therese Brandsøy og Bente Langeland), Fræna
Rideklubb (Astrid Kvammen og June Samuelsen), Kristiansund og Frei Hestesportsklubb
(Arnt Ove Bjerkås og Cathrine Barsøe), Ålesund Rideklubb (Harald W Gulliksen og Vegard
Leira), Sula Rideklubb (Cecilie Vollvik), Sykkylven Rideklubb (May Lisbeth Riksheim),
Sunndal Rideklubb (Randi Leangen Holte og Ingrid Ellevset), Sekken Hestesportsklubb
(Rakel S Westad), Rauma Hestesportsklubb (Anne Lise Larsen og Odd Ivar Røhmesmo),
Møre og Romsdal wester riders (Lisbeth Hollingsholm).
Til sammen under samlingen var vi hele 26 deltakere. En stor takk til alle dere som kom. Vi i
styret mener dette er en veldig fornuftig samling hvor ledere og viktige ressurspersoner i
klubben møter hverandre. Ikke bare for å få kunnskap og informasjon, men for å bli enda
bedre kjent. Vi skaper viktige relasjoner, ser på felles utfordringer og muligheter for
samarbeid på tvers av klubber og kommunegrenser.
Som styreleder er jeg meget fornøyd med utviklingen vi ser i Møre og Romsdal. Jeg håper vi
kan være med å bli et foregangs fylke, hvor vi kan høste frukter av gode samarbeidsformer
oss i mellom. Vi skal sammen skape en sterk krets- og søke samarbeid med nærliggende
kretser for å gi våre egne ryttere regionale konkurranse muligheter i større grad i årene som
kommer. Samtidig er det viktig å se hva som tilbys i hverandres klubber, hvordan rekrutterer
vi, hvordan jobber vi med teknisk personell, hvilke trenere har vi, hvem er det som utdanner
seg, hvem har rideskole, hvordan fungerer disse, hvordan har ungdommen det og hvordan
engasjerer vi.

Lørdag 29.11.14

Minidrett, KlubbAdmin og SportsAdmin v/Idrettsforbundet,
Geir Moholt.
Et veldig godt oppsummert bilde av KlubbAdmin, MinIdrett og SportsAdmin. Jeg følte at dette
var veldig nyttig informasjon for alle ledere og ressurspersoner i klubbene. Nå forstår vi mer
av begrepene og nå gjenstår bare å begynne å bruke det mye mer aktivt fremover.
Systemene har vært gjennom mye testing men skal i nær fremtiden snakke veldig godt
sammen og med andre system slik at klubber, styrer, utøvere og foreldre enkelt skal kunne
få stor nytte av dette.

KlubbAdmin: Dette er et verktøy for alle klubber og hele klubben. Dette
er idrettens løsning for medlemsadministrasjon i idrettslag, bedriftslag, grupper og
idrettskoler. Her kan informasjon om medlemmene ligge. Dette er kun for klubben, ikke
offentlig. De som allerede har benyttet medlemsarkivet i klubben online vil allerede ha sine
medlemmer liggende i KlubbAdmin. Her kommer nye kurs på nyåret. Det har vært kjørt en
del kurs på KlubbAdmin tidligere ute hos ulike klubber, men på nyåret skal det kjøres kurs i
byene i Møre og Romsdal. KlubbAdmin skal være hjelp for alle klubber til å dokumentere
medlemmer. Pr i dag har hver 5 klubb tatt i bruk dette verktøyet- målet er at alle skal ta det i
bruk etter hvert.
MinIdrett: Dette er «din» inngansportal til idretten. Her lager du din «egen» side- med enkel
oppdatering. Alle som driver med idrett kan/bør lage sin egen bruker i MinIdrett. Foreldre kan
legge inn sine barn frem til de er 18 år. HorsePro og andre programmer snakker med
MinIdrett. Målet er at alle som driver med idrett skal i fremtiden ha sin egen MinIdrett. På
denne måten er det enkelt for klubben du er medlem i å registrere at du er medlem, har
styreverv, har gjort andre ting i idrettssammenheng som lagres her. Slik kan hver enkelt av
oss også lage en idretts CV. Hvis du inne i MinIdrett avslutter et klubbmedlemskap
registreres dette hos den enkelte klubb. Dette vil gjøre faktureringer og purringer enklere i
fremtiden. Her kan du betale medlemskap og andre avgifter. Her kan man enkelt melde seg
på og betale for arrangement og kurs.
SportsAdmin: Den nasjonale idrettsdatabasen. Dette er verktøyet som hjelper klubben å
administrere: funksjoner og tillitsvalgte, arrangement, kurs og lisenser. Her kan kan du
registrere brutto driftskostnader (Moms-kompensasjon). Alle klubbledere bør ta i bruk
SportsAdmin. Her kan du legge inn hele styret, her ordner man lisenser til ryttere, her kan
man legge inn kontonummer med mer. Kurs for teknisk personell kommer til å komme inn i
SportsAdmin.
Idrettens løsninger: KlubbAdmin – MinIdrett - SportsAdmin skal snakke sammen og danne
en database med informasjon til klubben/idretten/utøver.

Kretstreninger evaluering 2014, veien videre 2015 v/ Møre og
Romsdal Rytterkrets, Therese Brandsøy
Kretstreninger i dressur og sprang kom på plass etter ledersamlingen i 2013. Alle ledere var
enige at vi måtte i gang igjen med en «satsningsgruppe» i disse to idrettsgrener. Det ble
tidlig søkt om midler fra NRYF og det ble tidlig lovt midler til de første fylkene som ønsket å

gå forbundets nye «satsningsvei». Møre og Romsdal var første fylke
til å søke disse støttemidlene og ble tatt opp som Pilotfylke i Norge. Likevel gav ikke dette
oss mer enn kr 18.000 fordelt på sprang og dressur. Så det ble ikke så mye som vi hadde
sett for oss, og det ble en liten misnøye ute hos ryttere og foreldre. Det forstår kretsen veldig
godt, og har prøvd til beste evne å formidle vårt budskap om dette videre til forbundet og
tilbake til utøvere og foreldre. Kretsen vår har dessverre ikke så mye oppsparte midler slik at
vi har ikke kunne kompensere det økonomisk i den grad som har vært ønsket. Kretsen har
gått inn med reisestøtte til trener og dekt anleggsleie hos vertsklubbene.

Dressur: Første samling begynte med at ryttere og trener samlet seg etter en rideøkt og
snakket om timeplan fremover. En veldig fin forutsetning for ryttere, foreldre og treneren. De
begynte å planlegge ting i god tid ved å se på terminlisten og satte seg opp noen individuelle
mål. Det har vært 4 samlinger for dressurrytterne, 3 rene treningssamlinger og 1 samling på
et utvalgt dressurstevne. Samhold i gruppen har fungert veldig bra. Trude Vaslestad har vært
trener i dressur, tilbakemeldinger har vært gode på hennes kunnskap og sterk teoretisk
formidling. Uttak ble gjort på bakgrunn av at det er «få» dressurryttere som rir de høye
klassene og det ble satt uttak på LB nivå. Det ble tatt ut 14 ryttere, hvorav 11 fortsatt er med.
Vi ser et økende engasjement for dressuren, vi ser at enkelte ryttere har vært mer aktive ute
å starte og vi ser enkelte har kommet opp på et høyere nivå- og det har vært målet med
kretstreningen.
Sprang: Kretsstyret startet med å la klubbleder/trener sende inn forslag til ryttere som hadde
ridd LA hest/ponni. Her var det mange ryttere å ta av og ikke så enkelt å plukke ut, men vi
satt igjen med en god liste kandidater til kretstreningen. Esben Johannesen har vært trener
for spranggruppen. Det har ikke vært mer enn to samlinger pga den smittsomme ringormtiden vi hadde her i Møre og Romsdal. Vi fikk ikke planlagt sprangtreningene slik vi ønsket
det fra starten av og med en fullpakket terminliste i Møre og Romsdal og nasjonalt ble det
ikke så lett å koordinere for trener og ryttere. Dette skal vi gjøre en helt annen jobb på i 2015.
Innspillene fra alle ledere på ledersamlingen har vært verdifulle for videre utførelser av
kretstreningene. At dette skal være trening for de lengst kommet «satsende ryttere» og skal
«plukkes ut» av den ukentlige treneren i klubben for så at listen kommer til kretsen sitt styre
som skal ha jobben med å «plukke ut» ryttere, max 20 + vara. Nå var tilbakemeldingen fra
sprangrytterne at 5 på gruppen var mange, dette skal vi diskutere videre med trener.
Felles samling for dressur og sprang på nyåret 2015: Kretsen har allerede begynt å
planlegge ei felles samling med overnatting på et av våre senter i Møre og Romsdal kanskje
allerede i januar hvis vi får alt til å klaffe. Det er et ønske om å få oppover bla Kjell Myhre og

andre kjente navn som skal bistå oss denne samlingen. Det vil bli
lagt vekt på teori og en klinikk for rytterne. Samtidig får vi samlet alle «krets-ryttere» for
begge grener, slik får vi enda bedre kjennskap til hverandre og hverandres idrettsgren. Vi
kommer tilbake til mer informasjon når den tid kommer, om ikke så alt for lenge.
Uttak til å ri på «kretslaget»: Uttaket vil skje i samsvar med klubbenes ukentlige trenere.
Trenere blir bedt om å sende sine ryttere som oppfyller kravene til kretsen. Kretsen skal
vurdere alle opp mot resultater og gjøre et offisielt uttak etter antall elever vi skal ha inntak på
+ vara ekvipasjer. Vi håper å kunne meddele dette før jul.

Teknisk personell: Hva mangler vi, hvordan ser fremtiden ut?
Hvordan skal vi lære av hverandre? v/NRYF, Guro
Grønningsæter
Guro startet orienteringen med å gå gjennom en ny- oppdatert liste fra NRYF på alt teknisk
personell Møre og Romsdal har. (Se vedlegg teknisk personell).
Dressur: Det viser seg at vi har få dommere innenfor dressuren. 4 aspiranter, ingen DD1 og
en DDII. Det er bestemt fra NRYF at dommere i dressur blir utdannet sentralt ikke lokalt hos
klubbene.
Sprang: SDA: Vi har 17 sprangdommer aspiranter, dette er 17 aspiranter vi ønsker skal gå
ett nivå opp i løpet av 2015. Alle aspiranter som ønsker å dømme bør/kan bli satt opp av
kretsen til å være med å dømme 2 stevner hver. Synnøve Dahlen kommer til å kontakte hver
enkelt av dere for å høre hvor interessen ligger. Fra ledersamlingen ble det også nevnt at
SDA bør dømme sammen med de erfarne sprangdommerne (SDAI og SDAII) for å få mest
mulig erfaring. Det skal tas i mot lærdom og man skal gi tilstrekkelig lærdom i fra seg. Begge
veger skal det fungere med god takhøyde. Det vil være utrolig viktig for kretsen å få opp så
mange SDA som mulig i 2015 fordi det er så mange SDI som gir seg i 2015 eller som ikke er
interessert i å reise.
SDI: 7 stk, og 4 av disse går av og 3 reiser lite- eller ikke. Dette er kritisk for kretsen!
SDII: 1
SDIII: 1
SSDA: Vi har 6 stildommer aspiranter. Her må det også gjøres en jobb for at disse skal bli
stildommere.

SSD: 6 stk, flere reiser lite eller reiser ikke fra 2015.
SBA: Vi har 6 sprangbaneaspiranter. Flere bør oppgraderes i 2015.
SBI: 4.stk og halvparten reiser ikke.
Kjøring: KDI: 2.stk
Stewert: 7.stk flere som reiser lite, eller reiser ikke i det hele tatt. Vi håper å få flere inn på
stewert kurs i løpet av 2015.
Oppsumert fra teknisk personell: Det er lite teknisk personell igjen i Møre og Romsdal i
forhold til tidligere. Flere reiser ikke lengre, eller lite og fra 015 er det flere av de som har reist
mest som «gir seg». Flere klubber gir i dag uttrykk for at de er opptatt av å få sine
medlemmer og ressurspersoner på kurs. Klubber er opptatt av å ha et eget personell
etterhvert og det er bra. Husk bare at vi på alle D- stevner i 2015 skal ha med oss
aspirantene inn for å lære. Aspirantene kan søke kretsen om reisestøtte fortsatt og det
oppfordres aspirantene til å gjøre. Kretsen skal ta en mer aktiv rolle som pådriver for å få opp
antallet på teknisk personell. Synnøve Dahlen kommer til å ta en ny runde i 2015 på hvem
som ønsker å oppgradere seg og sette de inn på stevner i terminlisten. Dette var alle ledere
på samlingen enige om- og dette handler ofte om å delegere ansvar, informere og
samarbeide. Dette skal vi få til!

Ny ordning for Grønt kort v/ Arnt Ove Bjerkås
Fra nyttår 2015 vil det komme nye kriterier for Grønt Kort. Grønt Kort kan alle personer ta
uansett alder. I 2015 vil det laget en ny standard for minste krav for å kunne få Grønt Kort.
Det vil komme en fagplan for alle kursdeltakere. Se eget vedlegg.

Terminlisten 2015 v/ MR Rytterkrets, Synnøve Dahlen
Terminlisten settes på ledersamlingen hvert år. Alle klubber som har sendt inn sine stevner
før frist i oktober inneværende år blir prioritert. Stevner som kommer inn senere må finne
plass hvor det ikke kolliderer med andre stevner (stevne nivå og gren). Dette er det alle
sammen gleder seg mest over hver samling og dette er gøy. Undertegnede ser flere og flere
samarbeidende trekk fra klubbene. Vi gir og tar i mye større grad enn tidligere. I tillegg er vi

opptatt av å bygge en sterk og synlig krets- det gagner oss alle
sammen. Veldig bra og klapp på skulderen til hver og en av dere engasjerte!
Det er foreløpig satt opp hele 22 D og L stevner i sprang og dressur i Møre og Romsdal i
2015. Alle datoene ble satt på lørdagen under ledersamlingen. Dette er stevner som er
innsøkt til MR rytterkrets i oktober 2014. (Se terminliste i eget vedlegg)

Søndag 30.11.14

Handicapridning og Klassifisering av FH ryttere. Hvordan kan
handicapridning legges inn i rideskolene? – v/Fysioterapeut
og klassifisør Elisabeth Trille Staubo
For første gang i historien er denne kretsen så heldig at vi har hatt besøk av en av de 4
internasjonale klassifisørene for funksjonshemmede ryttere (FH ryttere). Elisabeth Trille
Staubo er også klassifisør i Norge og kunne gi oss et godt innblikk i hvordan vi kunne legge
handicapridning, terapiridning eller et funksjonshemmet tilbud til klubben. Veldig lærerikt
foredrag. Her kan vi klubber i Møre og Romsdal samarbeide langt mer for at denne gruppen
skal få et tilbud inn i rideskolen. Dette kan være ryttere som trenger det som terapi hvor man
må ha utdannet personell og hvor begge parter kan søke om støtte. Først og fremst kan
rytter søke refusjon v/terapiridning.

Nivåbaserte klubber v/NRYF Guro Grønningsæter
NRYF har det siste året hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med et prosjekt kalt
”Nivåbaserte klubber”. Som Klubbutvikler har jeg fått lov å være med å jobbe frem dette
spennende prosjektet, og presenterte det her på ledersamlingen. Hovedprosjektet ble lagt
frem på Utviklingsforum i oktober. I 2015 skal dette piloteres i Norge. Fotball, Friidrett og et
par til er også i gang med lignende prosjekter.
Dette handler om å klassifisere idrettsklubbene. Rideklubbene får 2 nivå å strekke seg etter.
Klubbene skal kvalitetsikre jobbene de gjøre ved å drive et idrettslag og ha et visst innhold i
idrettslaget. Dette går på vedtekter, drive klubbutvikling, skolere ungdom og styrepersonell,
og høyne stevneaktiviteten og kvalitetssikre det faglige ved stevner. Bli mer bærekraftig.
Dette premieres av rytterforbundet med tilskudd til faglig skolering, og premiering (i forma v
gaver og penger)av gode klubber på landsbasis. (Se utsendt informasjon til hver enkelt klubb
og vedlagt presentasjon).

Når dette prosjektet er i gang skal klubbene søke om å få bli en Nivåklubb eller ”NN-Klubb”,
og utvelgelsen er i samarbeid med Rytterkretsene på landsbasis. NRYF ønsker noen
pilotklubber i 2015.
Flere klubber på denne ledersamlingen ønsket å være pilotklubb for dette! Veldig bra!
Klubbene i vårt distrikt er på forskjellig nivå konkurransemessig, og det som ble litt spesielt
på denne samlingen var at flere klubber tilbød sin hjelp- til annen klubb- for at den klubben
kunne nå sitt nivå. Superbra – dette skaper også et høyere nivå på kretsen i det lange løp og
det er jo akkurat det vi ønsker. Gode klubber og en god krets.

Workshop – på tvers av klubbene
Gruppeoppgave 1. Teknisk personell
1. HorsePro og stevner i 2014:
a. Alle datoer for stevner er satt opp på terminlistemøte for kretsen på
Hustadvika siste helga i nov 2014
b. Alle proposisjoner for stevner skal være kretsen i hende 3 uker før stevne, hvis
ikke kan det avvises.
c. Den skal godkjennes av kretsen innen 2 uker før.
d. 2 uker før skal stevnet ligge klart for påmelding på HorsePro
e. Skulle det være søknad om stevner som ikke star på terminlisten, skal et være
kretsen ihende minimum 4 uker før.
2. Møre og Romsdal Rytterkrets ønsket å ta tak i dette med mangel på teknisk personell
i Møre og Romsdal, rett etter samling for teknisk personell i Oslo som skal være 1718 jan. Da vil Synnøve Dahlen ta ansvaret for å kontakte hver enkelt teknisk personell
for å få tilbakemelding hvem som er på listene fremover, og da med en gang spørre
hvilke helger de enkelte kan stille som mannskap på stevner i Møre og Romsdal
krets. Setter opp det hun kan da, på terminlisten.
3. Så bør styret i Rytterkretsen kontakt NRYF:
a. for å bestille kursholdere til Stewardkurs, oppgradering Sprangdommere,
Oppgradering sprangbanebyggere.
b. Kurs for steward, sprangbanebygger må arrangeres.
c. Klubbene kan få tilbud om å arrangere kursene i regi av kretsen, ved et
eventuelt stevne som passer inn. Ofte en grei måte å gjøre dette på.
4. Rideklubbene må ta et større ansvar for sine egne aspiranter og motivere dem til å
reise litt mer, og være del aktiv på stevner også andre plasser enn egen klubb.

5. Klubbene må også ta et tak i å lære opp egne personell i
Horsepro, eventuelt samarbeide for å hospitere hos annen klubb under stevne for at
sekretariater skal bli bedre. Også for innlegging av program på forhånd før stevne.
6. Fadderordning; Vi har en del teknisk personell med lang og god erfaring. Flere av
disse ønsker ikke lenger å være så mye på stevner. Vi vil oppfordre disse til å ta 1
eller 2 helger i løpet av 2015 for å dele erfaring med aspirantene, og gi dem et ”løft” til
å ville bli oppgradert i løpet av året. Og fungere som en slags ”fadder” for de som er
nye og som ønsker å reise rundt å dømme/bygge.

Gruppeoppgave 2. Kretstreninger 2015
1. Kretsen jobber mer med å få inn midler/evt sponsorer så det er mer attraktivt og
rimeligere for rytter å delta. MR Rytterkrets er fortsatt satt opp som pilotfylke for
kretstreninger og vil være pådrivere for mer støtte også fra NRYF.
2. Klubbtrenerne skal plukke ut deltagere i samarbeid med klubben – før styret på
nyåret «plukker ut» deltakere (fra klubb/trener listen) ut fra fjorårets resultat.
3. Deltagerne må inngå en kontrakt med kretsen om samarbeidet
4. Det skal være møte min. ett mellom klubbtrenere og kretstrener
5. Kriterier;
a. Uttaket går først og fremst på ekvipasjen – sunt bondevett tas i betraktning og
vurderes av klubbtrener/krets individuelt med tanke på skifte av hest/ponni
b. Jevnt resultat
c. Ekvipasje inne i et system for trening/oppfølging/oppsatte mål
d. Resultat for 2014 = Min 1 L stevne. Nivå LB dressur + LA sprang
e. Satsende ryttere – Dette er ryttere som har erfaring med kostnader/reiser
f. Vararyttere - deltar på samlinger uten hest når det ikke er plass for å delta
6. NRYF må fremlegge fremdriftsplan for hva videre med kretstreningene i 2015-2016

Gruppeoppgave 3. Ungdom
Vi tok opp dette temaet for å se hva som kan gjøres for å engasjere mer ungdommer. Bare på denne
ledersamlingen så erfarer vi at det er en høy gjennomsnittsalder. De unge må engasjeres og gis tillit
til å delta mer i organisering på alle ledd i denne kretsen. Det var nyttig med en erfaringsutveksling
over bordet, flere klubber sammen. Det er ofte vi voksne som «styrer» mest.
Vi oppfordrer alle rideklubber i kretsen til å opprette ungdomsstyrer i alle klubber. Som klubbveileder
er det en sak som Guro fremmer på alle klubbesøk. Dette er viktig.

Forslag på å opprette i hver klubb en FADDERORDNING. Hvis en voksen
for eksempel styremedlem tar 1-2 ungdommer under sine vinger og har et spesielt ansvar og gir
oppgaver – kan vi til neste år ha dobbelt så mange ungdommer som KAN MER og VIL MER. Det er et
mål å ta vare på egne, og gi dem oppgaver og erfaring.
Kan klubbene være mer aktiv å «premiere» ungdommene sine?
Kan klubbene gi ungdommene mer ansvar til å utføre egne prosjekt?
Sosiale medier og mobbing: Ledere oppfordrer alle klubber til å være oppmerksomme ang
«nettvett». Vær varsom hva som blir lagt ut på nett, og vær våken om hva som blir skrevet. Ledere
bør ta et ansvar for hva som skrives på egne klubbsider, medlemmenes sider etc. Det jobbes aktivt
med mobbing, og vi skal ikke tillate at det skjer i våre klubber, blant verken voksne eller unge. Her er
det null toleranse- og vi som ledere må vise et aktivt ansvar på dette området – vi som rollemodeller
for de yngre!
Tilbakemeldinger til neste ledersamling 2015:
-

En ordstyrer for hele samlingen

-

Samling fredag – lørdag, i stede for lørdag – søndag.

Tusen takk igjen for flott deltakelse. Dette ble lærerikt, nyttig- og vi ser enda mer hvor godt vi kan
samarbeid for å bli en enda mer ettertraktet krets. Skal vi få de store stevnene må vi jobbe sammen
og det ser ut til at vi greier veldig bra. Det er god takhøyde og vi finner gode og fornuftige løsninger.
Gleder meg allerede til sesongen og året som ligger foran oss. Med det vil vi i styret ønske alle
klubbene en Riktig God Jul og et innholdsrikt 2015!

Med vennlig hilsen
Styret i Møre og Romsdal Rytterkret
v/styreleder Ann Helen R Dalheim

