NYTTIG FRA NRYF
NORGES
RYTTERFORBUND

Unge krefter i NRYF
Ungdomskomiteen ble oppnevnt av Ryttertinget i mars i år. Sju ungdommer fra hele
Norge har tatt fatt på oppgaven, og arbeider med flere prosjekter. Leder Guri Ramtoft,
har vært med siden oppstarten av ungdomskomiteen i 2011. Hvem er de andre
medlemmene, og hva er deres oppgave i komiteen?
TEKST: TRINE MEININGEN FOTO: PRIVAT

Jeg hadde en hest på helfôr, men med
jobb og flere verv i klubb, krets og
ungdomskomiteen strekker ikke tiden til.
Nå er jeg sprangdommer og
stevnearrangør i egen klubb.

? Hvor lenge har du drevet med hest?
Jeg har drevet med hest siden jeg var liten.
Jeg var med tanten min og søskenbarna
mine til deres besteforeldre som drev med
travhester. Søskenbarnet mitt har alltid
drevet med hest, og jeg ble da bitt av
basillen som har vært en lang og fin reise.

Guri Ramtoft er leder i ungdomskomiteen.

Kristoffer Tvete er nestleder i
ungdomskomiteen.

Navn: Guri Ramtoft
Alder: 23 år
Rideklubb: Nome Rideklubb

forbundsstyret til komiteen. Jeg prøve å se
de store linjene, og jobber mer politisk og
veien videre fremover.

? Hvilket forhold har du til ryttersporten?
Jeg har hest på fôr.

? Hvilke prosjekter ønsker du å jobbe mer
med? Jeg holder fortsatt et ekstra tak i
Stallfadder-prosjektet, men det jobbes
med en innføring slik at Gry-Merete skal
overta dette, hvis vi får videreført det etter
endt prosjektperiode nå ut 2015. Noe vi i
Ungdomskomitéen selvsagt håper, og
jobber også med. (Les mer om Guri
Ramtoft i Hestesport 5/2015)

? Hvor lenge har du drevet med hest?
Jeg har hatt kjærlighet for hest så lenge
jeg kan huske.
? Hvilke rytterkretser er du ansvarlig for i
komiteen?
Jeg har ikke ansvar for noen kretser.
? Hva er din oppgave i komiteen?
Jeg er leder av komiteen. Jeg bistår der
jeg kan med alt jeg kan, løfter saker opp i
forbundsstyret, og tar med meg ting fra
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Navn: Kristoffer Tvete
Alder: 18 år
Rideklubb: Råde og Onsøy Rideklubb

? Hvilket forhold har du til ryttersporten?

? Hvilke rytterkretser er du ansvarlig for i
komiteen?
Jeg har ansvar for min egen rytterkrets
Østfold, også har jeg ansvar for
Hordaland.
? Hva er din oppgave i komiteen?
Jeg er valgt inn som nestleder, og er
webansvarlig. Jeg og Guri snakker mye
sammen og jeg gjør mye forskjellig. Jeg svarer
på mailer som kommer inn til mailen vår, holder
de sosiale kanalene våre i gang som
instagram, twitter, facebook og nettsiden. Mye
varierende som er veldig morsomt.
? Hvilke prosjekter ønsker du å jobbe mer
med?
Jeg er prosjektleder for Ryttersport mot
mobbing, og er også med i prosjektet
Stallfadder. Jeg har også jobbet mye med
Ungdomsforum som vi skal arrangere 31.
oktober på Ullevål for alle
ungdomsrepresentanter rundt om i
kretsene. Så det er et veldig morsomt og
engasjerende arbeid!

Thora Ranum Nyhagen er styremedlem.

Navn: Thora Ranum Nyhagen
Alder: 22 år
Rideklubb: Valdres Ride og Kjøreklubb

? Hvilket forhold har du til ryttersporten?
Jeg har i dag tre hester selv. En 22 år
gammel Svensk halvblods, en dølavallak
på 17 år og en dølahoppe på fem år. Jeg
har drevet med både sprang og dressur
opp til LA nivå, men har de siste årene blitt
veldig interessert i kjøring, så nå går det
meste av tiden i stallen til kjøring.
? Hvor lenge har du drevet med hest?
Jeg begynte på rideskole når jeg var fem
år, og når jeg var ni år fikk jeg min første
hest, som er den 17 år gamle vallaken.
? Hvilke rytterkretser er du ansvarlig for i
komiteen?
Jeg har ansvar for Sør-Trøndelag, NordTrøndelag, Oppland og Sogn og Fjordane.
? Hva er din oppgave i komiteen?
Til nå har jeg vært med å ha ansvaret for
ungdomsforumet vi har skal i oktober.
? Hvilke prosjekter ønsker du å jobbe mer
med?
Jeg har lyst til å komme mer inn på
ryttersport mot mobbing, for mobbing er
det mye mer av enn det som kommer fram
på alle nivåer og grener. Det er veldig synd
at det skal så i veien og ødelegge for unge
som kommer inn i hestesporten.

Gry - Merethe Løkken Dobloug er
styremedlem.

Navn: Gry - Merethe Løkken Dobloug
Alder: 21 år gammel
Rideklubb: Tidligere Sandnes og Jæren
Rideklubb, men er ikke medlem av noen
klubb akkurat nå, siden jeg er i militæret.

? Hvilket forhold har du til ryttersporten?
Jeg har holdt på med hest så lenge jeg
kan huske og har hatt noen hester på fôr
og på halvfôr. Har gått hest og hovslager
på videregående og jobbet som lærling på
Sandes og Jæren rideklubb.
? Hvor lenge har du drevet med hest?
Jeg begynte på rideskole i en alder av sju
år og har bare fortsatt med hest etter det.
Jeg kommer til å fortsette med hest til jeg
blir gammel og grå.
? Hvilke rytterkretser er du ansvarlig for i
komiteen?
Jeg er ansvarlig for Rogaland rytterkrets,
Aust-Agder rytterkrets og Møre og
Romsdal rytterkrets.

? Hva er din oppgave i komiteen?
Jeg jobber med stallfadderprosjektet.
? Hvilke prosjekter ønsker du å jobbe mer
med?
Jeg ønsker å jobbe mer med ryttersport
mot mobbing. Jeg vil jobber for at det skal
være ett godt og trygt miljø i stallene og
kretsene for både store og små.

Hallvard Kjøllmoen Steien
er styremedlem.

Navn: Hallvard Kjøllmoen Steien
Alder: 19 år
Rideklubb: Hlynur Islandshestforening

? Hvilket forhold har du til ryttersporten?
Jeg har to egne hester, og flere blir det
nok.
? Hvor lenge har du drevet med hest?
Jeg har holdt på med hest i omlag 11 år.
Det startet med sprang og dressur, men
gikk gradvis mer over til islandshest.
? Hvilke rytterkretser er du ansvarlig for i
komiteen?
Jeg har ansvar for Hedmark, Vest-Agder
og Buskerud.
? Hva er din oppgave i komiteen?
Jeg er med i prosjektgruppen for
”stallfadder”, og ønsker å jobbe videre
med dette, siden det er et godt tiltak.
? Hvilke prosjekter ønsker du å jobbe mer
med?
Jeg ønsker å jobbe for at terskelen for å
komme inn i hestemiljøet skal være lav, og
at det opprettholdes lavterskeltilbud for
alle aldere.
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Klubbsatsingsprogrammet får tommelen opp fra styremedlemmene i Valdres Styremedlemmer i Geilo Ride og Kjøreklubb er klar for nye utfordringer.
Ride og Kjøreklubb. (Anne Svenkerud Bjørgo, Anette Grav, Thea Ranum
(Randi Frellumstad, Helge Tingstad, Maria Appelgren, Louise Blom, Elin
Nyhagen, Maren Johanne Løvvik og Hanne Bjerke Bratrud).
Aksdal Nyhus og Jeanette M. Kjemperud).

Signe-Christine Forberg Lillerud er varamedlem.

Katrine Figenschau Olsen er varamedlem.
(Foto: Eline Johansen Rushfeldt)

Navn: Signe-Christine Forberg Lillerud
Alder: 17 år
Rideklubb: Tønsberg og omegn rideklubb

Navn: Katrine Figenschau Olsen
Alder: 21 år.
Rideklubb: Sør-Varanger Rideforening

? Hvilket forhold har du til ryttersporten?

? Hvilket forhold har du til ryttersporten?

Jeg har hatt egen hest siden 2010, men
jeg kjøpte selv min egen hest i år.

Jeg startet i rideskole når jeg var 12 år.
Etter tre år fikk jeg min første hest på fôr,
og har siden det hatt flere forskjellige for
hester.

? Hvor lenge har du drevet med hest?
Jeg startet på rideskole da jeg var femseks år, så det begynner å nærme seg
11år.

? Hvor lenge har du drevet med hest?
Jeg har drevet med hest i ni år.

? Hvilke rytterkretser er du ansvarlig for i

? Hvilke rytterkretser er du ansvarlig for i

komiteen?
Jeg har ansvaret for Oslo og Akershus
rytterkrets.

komiteen?
Jeg er ansvarlig for Finnmark, Troms og
Nordland.

? Hva er din oppgave i komiteen?
Jeg er i prosjektgruppen Ryttersport mot
mobbing.
? Hvilke prosjekter ønsker du å jobbe mer
med?
Jeg ønsker å arbeide videre med
ryttersport mot mobbing.

? Hva er din oppgave i komiteen?
Jeg skriver referat og sender ut dette etter
møtene, er gruppeleder for ungdomsforum
2015, og er med i gruppen for ryttersport
mot mobbing. Møte opp på møter, svare
på mail, telefon og mer.

? Hvilke prosjekter ønsker du å jobbe
mer med?
1. Å få så mange ungdom som mulig til å
engasjere seg for sine klubber og kretser.
For å klare å få et stort engasjement blandt
de unge rytterne våre, må vi ha noen
pådrivere som motiverer og får andre
nyskjerrig på hva dette med idrettens
oppbyggning og styrearbeid innebærer.
Dette er noe vi i ungdomskomiteen kan få
fram på ungdomsforumet vårt og de
ungdomsrepresentantene fra de
forskjellige rytterkretsene kan få ut til sine
klubber i sine fylker. Vi unge må vise
interesse for å lære, og de voksne må la
oss slippe til.
2. Stallpotet-prosjektet går en del inn i
ryttersport mot mobbing prosjektet, da det
kan være positivt å ha en eller flere på en
stall som har vært på stallfadder kurs, og
med dette kan være med å motvirke at
mobbing forekommer i stallmiljøet.

Vi bygger ditt rideanlegg og leverer ridebunner, gjerder, stallinnredning og hestebiler

www.ridebunn.no
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Satser på klubbene
Klubbsatsingsprogrammet
er i full gang, og 26
pilotklubber får besøk av
NRYFs veilederkorps
utover høsten.
TEKST: TRINE MEININGEN
FOTO: TROND WÆHLER

Klubbsatsingsprogrammet er
klubbutvikling satt i system, med kriterier
basert på Idrettens organisasjonshjul. Alle
klubber får et oppstartsbesøk av en
veileder som kartlegger klubbens ståsted
og hva som skal til for å bli Satsingsklubb/
Veiviserklubb. Det utvikles en
handlingsplan, og klubben vil få veiledning
underveis i prosessen. Trond Wæhler er en
av seks klubbveiledere som skal hjelpe
klubbene på veien mot å bli en
Satsingsklubb eller Veiviserklubb.

kompetanse. Programmet skal styrke
rideklubbene så de kan gjøre en bedre
jobb for medlemmene sine. Det er et totalt
mål for NRYF å gjøre så mange klubber
bærekraftige, at de får mer aktivitet og
flere medlemmer. Dette vil være et løft for
norsk ryttersport, sier klubbveileder Trond
Wæhler.
Det er flere ting å ta tak i for klubbene.
NRYF har satt en del krav som klubbene
ofte ikke har fokus på i utgangspunktet.
Det kan være saker som at klubbene må
ha en organisasjonsplan og handlingsplan
for det første året, økonomistyring og
økonomiplanlegging og kompetanse i
styret. NIF arrangerer kurs med styrearbeid
i praksis, og det er krav om at to til tre
styremedlemmer skal ha godkjent kurs.
Det er forventet ordnede forhold med
trenere som har kompetanse, og
ordentlige avtaler mellom trenere og
klubbene. Det skal også være et fokus på
breddetiltak, og det skal oppnevnes en

Klubbveileder Trond Wæhler skal besøke mange
klubber utover høsten. Foto: privat.

egen ansvarlig for bredde i styret. NRYF
tilbyr også aktivitetslederkurs for å få opp
kompetansen, og det er et krav om
arrangering av minst to D-stevner i året.
Klubbene vil få en liste over tiltakspunkt de
må jobbe videre med.
– Jeg regner med at flere klubber vil ha
noe å jobbe med for å bli en
Satsingsklubb, sier klubbveileder Trond
Wæhler. Han har allerede besøkt tre
klubber, og har flere på lista utøver høsten.
-Klubbene har selv meldt seg på, og jeg
tror de synes det er moro, forteller Wæhler.
Avtaleboka er full, og han ser frem til å
møte ivrige klubber.

OM KLUBBSATSINGSPROGRAMMET:

Helhetlig utvikling
– Hovedmålet er mer bærekraftige
rideklubber, som kan være selvgående og
i stand til å utvikle sine medlemmer både
organisatorisk og sportslig. En helhetlig
utvikling av klubben, der Norges
Rytterforbund bidrar med påfyll av

NRYFs veilederkorps er nå i gang med klubbsatsingsprogrammet og starter opp med
26 pilotklubber. Klubbsatsingsprogrammet skal styrke rideklubbene på alle områder i
organisasjonshjulet slik at de bedre kan tilby rytterglede og aktiviteter for alle
medlemmer. Programmet består av to nivåer hvor de utvalgte klubbene, sammen
med NRYF, skal jobbe for å nå gitte mål innenfor hvert område, slik at de oppnår
status som «Satsingsklubb» eller «Veiviserklubb»
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