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PRESENTASJON AV ALLE FREMMØTTE
Velkommen og kort presentasjon av klubbene. Stort oppmøte. Kun to klubber i kretsen som ikke er
representert.

ROLLER OG HOLDNINGER
NRYF: Avdelingsleder / Informasjonssjef Geir Andrè Dalhus
Geir Andre presenterer seg.
Forteller litt om hvorfor han er her i dag. Liten intro før første tema: filmsnutt om mestring, samhold,
vi må dra lasset sammen – Norges beste sport.
Vi har et stort mangfold i sporten vår – stor bredde. Unik i forhold til en del andre idretter.
Vi er alle like gode og alle like avhengig av hverandre.
•
•

Norges Beste Sport - Roller og holdninger
Kommunikasjon

Hva ligger i begrepet Norges beste sport?
-

Samarbeide mellom hest og rytter, bredde, allsidighet, sport som skaper mye refleksjon, det
daglige samholdet, kjemi mellom foreldre og barn som forbedres gjennom hest, skaper et stort
nettverk, samhold, verdier.
Norges beste sport skal være med å sikre et godt trygt, inkluderende fellesskap med stor vekt på
involvering og ansvarliggjøring.

Referat fra klubbsamlingen i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Fokus på: omdømme, verdisett, roller og ansvar, kommunikasjon.
Hva/hvem er med på å definere NRYF sitt omdømme?
-

Hestesport.no
Rytterpolitisk dokument
Rytterne
Klubber
Rytter.no
#opppåhesten
Facebook
Instagram

Innspill fra medlemmer:
- Savn etter mere og bedre hestevelferd. Hvordan bruke media positivt. Sette fokus på holdninger.
Kritisk søkelys. Få frem positive hendelser som ikke bare omhandler «toppsporten».
Oppfordre medlemmer til å følge loven. Skille på personlige meninger i forhold til hva som er lovlig.
Kampanje fra forbundet.
NRYF sine lederstjerner er rytterglede og hestevelferd.
Geir spør. Hva står du for? Hvilke kjerneverdier har du? Hva er viktig for deg? Hvem er du?
- Førsteinntrykk er viktig
- Arv og miljø
- Trygghet
- Fellesskap skaper vinnere
- Dele kultur (kunnskap og erfaring)
- Inkludere
- Alle har et felles ansvar
Rollens betydning for vårt omdømme – skape positive assosiasjoner.
Viser filmsnutt – monsterforeldre
- Trenerens rolle -> bør være aktivt
- Foreldrenes rolle
Alle foreldre vil barna sine det beste, men det kan virke negativt ved at foreldre presser på, ungene
skal ha gode opplevelser, hva kan klubbene gjøre for å påvirke trenere/foreldre? Holdninger kommer
gjerne fra trenere.
Ansvar for hestevelferd

Referat fra klubbsamlingen i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Framsnakke sporten og hverandre. Fokusere på gleden og samholdet. Respekt og ansvar. Alle må være
med og bidra. Vi jobber sammen. Sammen skaper vi et trygt sted å være for alle. Hesten ekskluderer
ingen.
Idrettsregistreringen i NRYF:
Norges 12 største forbund.
Antall klubber har gått ned de siste årene, gjør de vi har gode.
Kunne det vært slik at alle rideskoleryttere meldte seg inn i klubber?
- kan bli for store kostnader og utgifter for folk
- Et problem for rideskoler som ikke er klubbdrevne

SAMARBEID MELLOM KLUBBER
Hvordan kan man få til samarbeide mellom klubber som arrangerer og har anlegg, og klubber som
ikke har anlegg?
Samarbeide med klubber seg i mellom med tanke på stevnearrangering.
Å gjøre det attraktivt at klubber arrangerer sammen. Bærekraftige klubber. Like stor belastning for alle
som arrangerer stevner. Holdningsendring på folk. De som er gode på for eksempel HorsePro, kan
dele sine erfaringer med de som trenger mere utdannelse/hjelp. Være flinke til å fordele stevner utover
kalenderen så ikke det blir arrangert det samme på samme helgen.

HVORDAN SAMARBEIDE MOT MEDIER
-

Egen medieansvarlig
En del klubber sliter med å få lokalaviser til å skrive
Fellesnevnere for klubbene
Kan klubbene samarbeide tettere der?
Pressemeldinger – samkjøre med informasjon i forhold til stevner
Fotografer – om ikke pressen kan komme til dere, prøv å ordne med egen stevnefotograf
Bildebank på tvers av kretsene
Arrangør bør tipse tv som nrk

REKRUTTERING – VEIEN VIDERE
Rideskole/utfordringer/vi skal opp/løfte hverandre
•
•
•
•

Klubbsatsingsprogrammet
Støtteordninger for klubbene
Verktøy lokalt
Utvikle verktøy

UNGDOMSREPRESENTANTENE PRESENTERER
Arrangement i kretsen vår

Referat fra klubbsamlingen i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Ida og Hanna prater litt om sine oppgaver.
-

Bringe frem ungdommenes syn og stemme i kretsstyret
Motivere ungdom og tilrettelegge
Samhold, inkludering og styrke ungdomsmiljøet
Ungdommer kan komme med saker/problemer og meninger
Arrangere aktiviteter for ungdom.

Hanna ble inspirert etter ungdomskonferansen: ønsker og samle ungdomsrepresentantene og
engasjere ungdom, bli kjent med hverandre, lage samhold, ordne en pizzakveld i januar hvor de kan
planleggestevner, ha det sosialt, fokusere på noe som kan styrke rekruttering og bredde.
Hanna ønsker og ta opp et tema med at en del personer hjelper mye til på stevner og kanskje sliter seg
ut, er dette noe de kan hjelpe til med? Har vi noen forslag som Hanna og Ida kan ta med seg videre?
-

Godt samarbeide med de øvrige representantene i de andre klubbene, hva skal vi gjøre med
våre ungdommer?
Fortelle ungdommer hva kretsen kan hjelpe de med i forhold til henvendelser
En sosial kveld etter at alle årsmøter er ferdige slik at nyvalgte kan treffe dere og få vite hvem
dere er og hva dere gjør.
Nyttårsball/sommerball – en felles aktivitet for å styrke samholdet
Få engasjert foreldre og foresatte til å hjelpe til på stevner
Samholdet på tvers av klubbene
Forklare til andre ungdommer hvordan det er å representere– ufarliggjøre det å være med i et
slikt organisasjonsarbeid/styre/teknisk arbeid
Ta tak i mobbing/seksuell trakassering i sporten
Synliggjøre dere, hvem er dere, hvem skal de kontakte
Turnèrunde rundt omkring i klubbene?

TEKNISK PERSONELL STRYK
•
•

Hvordan rekruttere og utdanne tilstrekkelig antall teknisk personell?
Hvordan beholde og styrke kompetansen innenfor eksisterende teknisk personell?

Representert av June Bjørnvik.
Innspill fra klubber: Vi trenger flere teknisk personell. Etterlyser struktur på å få utdanne seg. Mere
oppfølging/system på feil og stil dommere. Frafall på dommere da de ikke har mulighet til å gå opp
som dommer2. En del mangler autorisasjon fordi de ikke har fått bli med å dømme. Gjøre noe
forebyggende for dette, lage en plan for året for å hjelpe de som ikke har fått fullført sin «utdannelse».
Sprangbanebyggere et problem i Trøndelag – vi sliter med å holde på de som utdanner seg. Viktig at
de som blir plukket ut til å utdanne seg faktisk ønsker og gå all in.
Ha en samling for de som er teknisk personell – for å ha et diskusjonstema/skape samhold, kanskje
dette bidrar til mindre frafall? Kanskje også fordele ut teknisk personell i forhold til stevner.
Representant fra Trollheimen (Gro) kan gjerne være med å bidra på å sette opp liste for teknisk
personell.

Referat fra klubbsamlingen i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Få med et mangfold fra alle klubbene på utdanning av nytt teknisk personell, slik at det ikke bare er 5
stk fra samme klubb, men heller en fra hver klubb.
Mange som går kurs som teknisk personell, men så forsvinner de…. Få lagt opp en plan til hver enkelt
aspirant slik at alle blir ferdig utdannet. Også sette krav til de som går kurs i tillegg til at klubb stiller
krav med å planlegge hvor de kan være med etc.
Hvis alle klubber er selvhjulpen med teknisk personell så klarer man å sikre at sine egne får det de
trenger av angitte dager for å beholde sin autorisasjon. Men ikke alltid like positivt fordi det da går
mye på de samme folkene, blant annet sliter en ut sine egne.
•

Stevneveiledere i kretsen vår - Else Pettersen og Kine Menne (Litt kort informasjon fra
Utviklingsforumet og ønske fra Forbundet i denne forbindelse)

Representert av Kine Menne.
Forteller litt om veiviserklubb og prosessen med å bli dette.
Klubbene ønsker tilbakemelding på evt pris på at Else og Kine kommer og holder kurs. Kan flere klubber
slå seg sammen. Er dette noe kretsen kan sette opp?

KRETSTRENINGER
•
•

Presentasjon fra evalueringsgruppe ved Marit Draxen,
Kretstreninger 2018 - fordeling av arrangementet

Kommer fram positive tilbakemeldinger fra kretstreningen. Diskuterer litt i forhold til uttak og kriterier.
Gi bedre tilbakemeldinger til de som ikke er tatt ut til trening.
Prøv å inkludere trenerne til de som er tatt ut i forbindelse med oppfølging av kretsutøvere.
Påminne utøverne om kriterier, oppfølging av den daglige treningen, hestevelferd etc. bør kanskje
nevnes under kretstreningene som en påminnelse for alle.
Bruråk lurer på om det er nødvendig og ha kiosk åpen fra 08-20 de helgene det arrangeres
kretstrening?
Trondheim rideklubb ønsker ikke å avholde kretstrening hos seg. Velkommen på alle de andre store
sentrene; TRØN, Bruråk, Blakstad, Skjetlein, Granum.
Ønskelig og ha første utetrening til våren på Trollheimen og andre utetrening på våddan for kjøring.
Innspill fra Trude Nesset angående et forum for trenere/ridelærer/rideskoleansatte, er dette noe
kretsen kan sammenkalle? Lage en inspirasjonsdag for de som bruker hverdagen sin på å undervise.
Anita Kvam fra Våddan kan stille opp med førstehjelpskurs.
Kan noen klubber stå ansvarlig for et slikt arrangement? Ha kiosk for å tjen inn litt penger.
Mental trening en mulighet?
Positive tilbakemeldinger på arrangering av kretskarusell. Lage egne cuper her på utvidet klubbstevner
i 90 cm for eksempel. Fin plass for rekruttering.

Referat fra klubbsamlingen i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Ferd rideskolecup. Statuttene kan misforstås. Styresak videre mot forbundet.
Siv Frisvoll-sponsorutvalget
Ordner med å få sponset ting til kretstreningene.
Nevner diverse sponsing som er blitt ordnet med i 2017.
Siv vil være behjelpelig for andre klubber med å sette de i kontakt med sponsorer.

SØNDAG 12. november
TERMINLISTE 2018
Terminlisten for 2018 blir satt.
http://www.rytter.no/rytterkretser/sor-trondelag-rytterkrets/stevnerstatutter/

