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for 

Perioden 2020-2025 
    

    
  

  

  

Virksomhetsplan for Elverum rideklubb ble godkjent første gang på årsmøtet 27.02.20 som 

vedlegg til handlingsplanen etter en forutgående prosess fra høsten 2019 der alle 

medlemmene hadde gode muligheter til å gi innspill på planen. Planen består av 2 deler: 1. 

Klubbdrift, 2. Stalldrift. Planen gjelder til 2025 , og andre sentrale forhold kan revideres av 

årsmøtet hvert år. Leder: Nina Wasa. 

  

  

  

  

Innledning               
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DEL 1 IDRETTSLAGET 

 for planperioden  

2020-2025  

  

 

Historikk og status    
Elverum Rideklubb ble stiftet i 1971 etter et møte på Hotel Central med enorm deltakelse. 

Over 100 barn, ungdom og voksne i Elverum var interessert i å få dannet en rideklubb hvor 

det gikk an å få komme i nærkontakt med et av våre vakreste dyr, nemlig HESTEN.  

  

Peder Emblemsvåg påtok seg formannsvervet, og med seg hadde han et arbeidsvillig og 

dyktig styre. Det gikk ikke lenge før det sto 6 blanke, store dølahester nede i stallen på 

Elverum Prestegård. Hvem husker ikke navn som Fjellrosa og Svarten?  

  

Under ledelse av Arild Jonassen ble det holdt ridekurs og skogsturer sommeren 1971, og som 

prikken over i-en ble det ut på høsten arrangert "Hestens dag" der alle elverumsinger fikk 

anledning til å studere den nye klubbens aktiviteter på nært hold.  

  

I 1972 ble virksomheten flyttet fra Prestegården til Hanstad Mellem der Milton Hvalø skulle 

drive ridekurs i samarbeid med Rideklubben. Noen små ponnier var nå anskaffet, og det var 

selvsagt uhyre populært for klubbens yngste medlemmer. Mange lærte å ri nede på Hanstad 

Mellem, enten det nå var kurs, skogsturer eller populære week-end turer til Agåsetra.  

  

Men så skjedde altså det som nær kunne blitt en katastrofe: stallen brant ned en februarnatt i 

1974. Heldigvis ble alle hestene reddet ut fra flammehavet, men hvor skulle de nå oppstalles?  

  

Styret i Rideklubben, fortsatt med Emblemsvågs spissen, gikk på med krum hals og fikk på 

rekordtid ordnet opp. Etter få måneder kunne Rideklubben flytte tilbake til Prestegården, hvor 

fjøset var omgjort til en flott stall med plass til 16 hester. Det var høytidelig åpning med 

ordfører Markvard Bækken tilstede.  

  

Rideklubben kunne ikke lenger basere seg på å holde alle hestene på for. Derfor ble det 

bestemt at klubben skulle leie ut plassene på Prestegården til private oppstallørere, som 

forpliktet seg til å leie hestene sine ut til ridekurs og andre aktiviteter. Med denne nye 

ordningen og kurslederne Kjersti Borgen, Sigrid Sæther og Vera Palerud gikk det i flere år. 

Hestens dag ble holdt hvert år, like populært hver gang.  

  

I 1980-81 ble det ganske stille med aktiviteter på Prestegården. Rideklubben begrunnet dette 

med vanskelige forhold pga vegutbyggingen og utbyggingen av NRK-huset. Før hadde vi jo 

hele Prestegårdsjordet å boltre oss på, men dette medførte at senteret ble mer inneklemt. 
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Dette til tross, ble det holdt barneridning og ridning for psykisk utviklingshemmede. Et 

arrangement som bør huskes og som nok kan anses som et av de beste når det kommer til å 

markesføre klubben gjennom tidene, er det som ble avholdt i forbindelse med barneåret 1979.  

Elverum rideklubb hadde en hel dag med gratis ridning og kjøring for alle barn i Elverum. Et 

meget populært og vellykket tiltak!  

  

Våren 1982 jobbet man videre for å holde barneridning hver lørdag fremover og å tilby 

psykisk utviklingshemmede kontakt med hest og ridning.  

 

I 2008 er Stein A. Rusten styreleder i klubbe og klubben er full drift med 7 skolehester og 25 

hester totalt.  De vokser neste ut av området. Derfor ser de på mulighetene til å flytte og 

utvidet stedet. Starmoen blir skisser som en god løsning, men dette er klubben ikke interessert 

da de mener dette ligger for langt fra sentrum. Planen strander og prosjektet skrinlagt.  

I 2014 leier Elverum rideklubb ut stallen til Jon Harald Weiberg Gulliksen som daglig leder, 

ble etablert som nytt foretak i sammen med sin kone. De overtok de all drift ved stallen i 

Elverum, startet opp ridekurs og etablerte en konkurranse stall. Elverum rideklubb ble nå kun 

opprettholdt som interesseorganisasjon og bidro som arrangementsarrangør. En ordning som 

senere skulle vise seg og ikke være i tråd med leieavtalen med kommunen og heller ikke til 

det beste for idrettslaget Elverum rideklubb.  

I perioden etter dette sliter klubben med drift og har store underskudd en del år. Dette klarer 

man å snu i 2019, men fortsatt er driften krevende og stedet står for forfall. Det settes derfor 

ned en komite på slutten av året som skal se etter nye løsninger og det søkes råd hos blant 

annet kommunen, andre klubber og krets. Elverum Rideklubb stemmer for en ny løsning i 

januar 2020. Dette er en løsning som vil skille stalldrift og klubbdrift, dette for å kunne 

fokusere på klubbens medlemmer, aktiviteter og sportsutvikling fremfor stalldrift. Et eget 

styreverv med tittel «Driftsansvarlig ER» etableres. Ane C. Kveseth velges inn og overtar 

driftansvaret underlagt Elverum Rideklubb og legger deler av sine tjenester innenfor 

ridefysioterapi til Elverum Ridesenter. Samtidig inngås det en leie avtale om uteskoleaktivitet 

med InnPed for å øke aktivitetsnivået ved senteret ved Line K. Melhus.  

 

  

Elverum rideklubb sitt motto har i alle år vært: 

 

ALLE HJERTELIG VELKOMNE NED PÅ PRESTEGÅRDEN!  

 

 

  
Vi er underlagt Norges Rytterforbund og Norsk idrettsforbund. 
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Medlemsutvikling  
  

Elverum Rideklubb har ikke hatt et stabilt medlemstall de siste årene. Det ble en ytterligere 

nedgang da bunnen i ridehallen ble skiftet og det har tatt tid å få den stabil for treninger og 

arrangementer, i tillegg ble rideskolen nedlagt i 2019 da ridelærer og rideskoleansvarlig sa 

opp sine stillinger på kort varsel. Rideklubben kom derfor ned på en kritisk grense på ca. 50 

medlemmer. Klubben er inne i en gjenoppbyggingsfase, for å finne frem til gamle høyder. Et 

skille på drift og idrettsaktiviteter er derfor et tiltak for å øke aktivitet og arbeidsinnsats på 

områdene. Se egen beskrivelse av disse.  

  

  
Denne planen er består av to deler; 

- Klubbdrift 

- Stalldrift  

  

ORGANISERINGEN AV ELVERUM RIDEKLUBB 2020-2025 
  

  

   

  

 

 

 

ELVERUM 
RIDEKLUBB styret 

Idrettslaget 

drift 

Komiteer 

Sport/rekrutering Anlegg Kiosk Ungdom 

Aktiviteter 

Stalldrift 
v/driftsansvarlig 

ER 

Utleie 
oppstallører Aktvitet 
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VISJON  

 

  

Elverum Rideklubb er en klubb for alle med fokus på kompetanse, bredde, ungeryttere og 
rekrutering, samt sportslig utvikling. Vi skal vokse i aktivitet, og anlegget utvikles i takt med 
aktivitet og medlemsutvikling.  

  

Rideklubben sin visjon angir retning og fokus for klubben. Visjonen er varig og bør ikke 

endres uten grundig forutgående prosess.  

  

  

 VIRKSOMHETSIDÈ    

 

  

Elverum Rideklubb ønsker å bidra til rideopplæring for barn, unge og voksne og gir et 
fritidstilbud til funksjonshemmede på sikt.  For å få til dette vil klubben tilrettelegge for 
aktiviteter som fremmer dette, samt utdanne teknisk personell som kan bidra til å fremme en 
slik utvikling. Konkurranseryttere skal stimuleres til videre utvikling i forhold til trening og 
konkurranser på hjemmebane i sprang og dressur. Vi skal jobbe for å få en veldrevet klubb 
det er godt å være medlem i.  

Virksomhetsideen angir hva Rideklubben skal drive med, på overordnet nivå. Virksomheten 
konkretiseres gjennom mål og handlingsplaner.  

  

VERDIER  

 

  
Vi skal tufte vår virksomhet på NRYF og NIF sine verdier og retningslinjer ( Norges 
rytterforbund og Norges idrettsforbund): 
 

Norges Rytterforbunds verdier finner man i NRYF sitt lov § 1, 2 ledd: 

Idrettsglede 

Fellesskap 
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Helse 

Ærlighet 

Dyrevelferd 

 

Arbeidet skal preges av: 

Frivillighet 

Demokrati 

Lojalitet 

Likeverd 

 

For å hjelpe oss selv til å etterleve våre verdier, har Forbundsstyret vedtatt verdikoden 

“RASK”. 

“RASK” står for: 

Respekt overfor hesten, utøveren, organisasjonen 

Ansvarlighet overfor hesten, utøveren, organisasjonen 

Sikkerhet overfor hesten, utøveren, organisasjonen 

Kunnskap om hesten, utøveren, organisasjonen 

 
 
 

Elverum kommunes verdigrunnlag: 
 

ÅPENHET, ÆRLIGHET og RESPEKT  

 

Verdiene skal hjelpe oss til å bli tydelige, og klargjøre vår identitet. De skal ikke bare 

beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli.  Ideelt skal en besøkende kunne 

observere hvilke verdier rideforeningen har.  

  

 

I Elverum rideklubb synliggjøres verdiene ved:  

  

Hestevelferd I Elverum rideklubb kommer hestens velferd foran. Vi skal ha rutiner som 

sikrer og Ivareta hesten på en trygg og gode måte gjennom rutiner som 

fremmer god hestevelferd slik som mye utetid, turforhold, skygge, nok 

vannhele døgnet, riktig temperatur for HEST i stall osv. Vi skal sørge for 

hesten helse og dens velvære blir kvalitetssikret gjennom at vi benytter 

kompetent personale i vår stall og på vårt anlegg.  

Inkludering  Alle føler seg velkommen. Vi hilser på alle og alle skal bidra til et godt 

miljø for hverandre.  Vi er en offentlig stall og må derfor tenke på dette 

utad i vår kommune. Aktivitetstilbud her er til for alle. Ingen er mer verd 

enn andre! 

Trygghet  Sikkerhetsregler og sikkerhetsutstyr skal følges.  Alle uavhengig av gren 
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SKAL bruke hjelm når de benytter vårt anlegg. Det gjelder også de som 

leier seg inn uten ifra. Sikkerhetsvest ved hopping for ryttere under 18 år på 

området. God opplæring i omgang med hesten. Trygge voksne forbilder, 

trivselsregler skal vi bidra til. 

Åpenhet, ærlighet 

og respekt 

 Vi skal jobbe for et godt og trygt miljø for alle på stallen. Det betyr at du 

skal snakke pent om andre, ta saker tjenestevei og ikke til andre 

oppstallører/medlemmer. Du skal respektere rutiner og regler og holde deg 

lojal til disse.  

    

 

 

 

Funksjonsbeskrivelse: 

 

Driftsansvarlig Stalldrift: Ane Kveseth har det daglige ansvar drift av stallen se egen plan 

og kontrakt. Avholder selv stallmøter med oppstallørene. Driftsansvarlig ER holder styret 

løpende orientert om driftssituasjonen og den økonomiske situasjonen til knyttet dette. 

Samarbeider med klubbens regnskapskontor om økonomien og bokføring av bilag 

 

KOMITEER: 

 

Sports/rekrutteringskomite –  har ansvar for klubbens stevneaktivitet og avviklingen av 

stevner. Komiteen samarbeider med styret om egen arrangementskomite til større stevner. 

Har ansvar for å informere styret om nødvendige anskaffelser av materiell og vedlikehold av 

dette. Sport og rekrutteringskomiteen har også et ansvar for at klubben sender lag til 

lagkonkurranser og uttak til lag. Samt skal ivareta et tilbud for alle nivåer og bidra med 

aktiviteter som fremmer rekruttering for klubben. 

 

 Ungdomskomite – Ungdomsstyret har fått frie hender i forhold til å foreslå aktiviteter for 

ungdommen som virker sosialt samlende for de unge i klubben. De skal samarbeide med 

øvrige komiteer om dette.  2 ungdomsrepresentanter fra denne komiteen velges inn i 

klubbens styre på hvert årsmøte. Ungdomskomiteen kan søke styret om midler til aktiviteter 

på lik linje med øvrige komiteer.  

 

Kioskomite – Komiteen skal administrere og drive kiosk på og for arrangement i klubbens 

regi for å bidra til å skap en sosial arena for alle i alle aldre. Samt bidra til å drive dette 

kostnadseffektivt gjennom dugnad så langt dette er mulig. Komiteen skal bidra til inntekter 

på arrangementer og drives med et overskudd. Loddsalg kan bidra inn her som en 

støtteaktivitet til denne komiteen. 

 

Anleggskomite – Skal bidra til å utvikle og vedlikeholde anlegget. De skal følge og bistå 

styret med prioriteringer som sikrer gode idrettslige aktiviteter. Innkjøp etc gjøres i samråd 
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med sittende styret. Anleggskomiteen melder inn behov og samarbeider tett også med 

søknadskomiteen omkring dette.  

 

Søknadskomite –Det etableres en søknadskomite som skal hjelpe styret å få oversikt over 

mulige midler å søke på, samt bistå styret med å søke på midler i samråd med laget behov og 

prioriteringer. Se eget avsnitt om dette.  

 

KLUBBSAMARBEID: 

For å nå hovedmålet (se eget avsnitt), er vi avhengig av å øke aktiviteten og gjøre klubben 

mer attraktiv både med hensyn til rekrutering og breddeutvikling. Vi trenger også å styrke 

vår kunnskap på flere områder knyttet til det å drive et idrettslag. For lykkes med dette har vi 

tatt initiativ til et tettere samarbeid med Hedemarken rideklubb og det kjører en pilot på å 

dele en del organisering og avholdelses av aktiviteter i 2020. Her vises til banehopping, 

programridning, Polocrosse, samt Grønt kort kurs. I denne forbindelse gis Hedemarken 

rideklubb tilgang til våre aktiviteter og organiserte treninger for medlemspris i 2020. 

Pilotsamarbeidet evalueres i november 2020.  

  

  

HOVEDMÅL for planperioden  

2020-2025  

  

 

  

  
Elverum Rideklubb sine hovedmål for neste 5 års periode er å videreutvikle klubbens 
organisasjon, anlegg og tilbud slik at vi får flere aktive medlemmer. Målet for 2025 er 200 
medlemmer.   
 
Innsatsområdene skal bistå til å nå dette målet. 
  

 

 

 

   

  

  INNSATSOMRÅDER  

  

Med innsatsområder menes områder der innsatsen må konsentreres for å nå målene. Det kan 
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illustreres slik: 

 

Innsatsområdet Delmål 

Ledelse Delegering av oppgaver og rekrutering til styret gjennom komiteene 

Aktivitet Gjennomføre sosiale turer, ukentlige rideturer og starte opp 

terapigrupper i tillegg til faste treninger i sprang og dressur 

Trenere Engasjere gjesteinstruktører og mental trener. Fast klubbtrener i 

sprang og dressur. 

Egen GK –holder 

Organisasjon Opprette flere komiteer, kiosk, ungrytter/rekurrering, anlegg, 

sponsing. Større fokus på nettsiden og aktivitetskalender.  

Samarbeid med Hedemarken rideklubb – pilot 2020. 

Anlegg Egen hasteplan for tiltak 

Rehabilitering av klubbhus  

Utebane. Etablere lenger ridesti og merke skrittesti omkring området. 

Dele av området for publikum ute+ ridehus 

Rydde og plante uteområde 

Skyggeplasser og utvidet luftegårder 

Sikre låvebru 
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Låse og sikre stall og ridehus (koder) 

Etablere varmerom/kafe ridehus 

Etablere dommerboder inne/utebane 

 

Arrangement Arrangere 2U/K-stevne i dressur og sprang  

Utdanne 2 teknisk pers. pr. år. 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

 
 

  
  
  
  
  
 



 

  Vedlegg: 

  

 Nr 1. 

TILTAKSPLAN  2020 – Elverum rideklubb 

 

Hva  Hvordan  Ansvarlig  Frist  Status  

Egene strakstiltaksplan for vedlikehold og endringer som ERK som må iverksettes umiddelbart, 

se eget vedlegg for dette! 

U/K- stevner  Forberede, anlegg, utstyr og 

organisasjon.  
 

Sportskomite 
 

  

Kurs  

Styrearbeid  

Har kontakt med kurslærer i 

kretsen  

    

Rehab. Kiosk 

ridehus 

Etablere kiosk og dommerbod, 

reparer  

 Kioskkomite 

Anleggskomite 

   

Lage årshjul  Beskrive alle faste møter, 

aktiviteter og frister  

Line, Gry, 

Britt? 

  I gang, legge inn som egen 

fane på hjemmesiden 



 

Uteområdet  Ryddes, masse fordels, møkk 

flyttes, den må brukes. Lage 

gjerder, etablere egne innganger 

på ridehus, dele av området og 

sikre låvebru for ulykker ved 

arrangementer, låser må skriftes 

 1.4.2020    

     

Rehab.  

Bunn i hall  

Påfyll av flismasse, avretting   1.5.2017   

Søke midler 

 

Lage årsplan for dette arbeidet 

med ansvar og frister for 

gjennomføring og innsending. 

   

Ridehus Reparer vantet    

Utrede og 

forbedre tak i 

låve 

Bestille befaring og anbud Ane   

Vaskespilt  Stenges, vask henges opp og 

rom vaskes, tørkes og 

soppdreper, males 

   



 

Brusmaskin  Fjernes    

Vaskerom og 

garderobe 

Ryddes og pusses opp    

 

Ponnistall 

Ryddes og omorganiseres    

Pauserom Rydde og pusse opp    

Rominndelinger 

vurderes 

Lage en helhetlig plan    

  

Handlingsplanen rulleres årlig, og vedtas av årsmøtet  

 

  



 

STRAKSTILTAK 

 
Strakstiltak/ beskrivelse Hvem utfører arbeidet Ansvarlig for 

gjennomføring 

Gjennomført dato 

TILSYN AV TAK OG TAKLEKASJE PÅ LÅVETAK    

BÆREKONSTRUKSJON TAK I PONNISTALLEN    

AVVIKLE TØRKEROM    

AVVIKLE VASKESPILT, TØREKE OPP, SETTE 

INN UTSLAGSVASK OG SOPPVASKE OG MALE 

OPP ROMMET 

   

ÅPNE LUFTEVENTILER I HELE STALLEN SLIK 

AT LUFTEANLEGGET FOR RIKTIG 

LUFTSIRKULASJON 

   

2 RØMMNINGSVEIER FOR HEST 

GJENNOMGÅENDE I STALLEN 

   

LÅSER PÅ ALLE DØRER MED SAMME SYSTEM 

– KODER. PGA BRANN OG FORHINDRE 

TILGANG AV FREMMEDE INN 

   

RYDDE SIKRE FOR/MAT FOR RÅTTER OG MUS 

– FLYTT FORROMMET 

   

TRAPP TIL LÅVEN FRA PONNISTALLEN MÅ 

OPP IGJEN 

   

 

 

   

 

 

 

 

 



 

Vedlegg nr. 2: 

Vedtektene 

 


