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Langøya Rideklubb
Langøya Rideklubb ønsker å realisere eget rideanlegg i Sortland.
Anlegget vil huse rideskole, private hester, være dimensjonert for
treninger og konkurranser på distrikts og landsnivå. Anlegget ønskes
lokalisert ved den gamle travbanen på Jennestad.

prosjekt rideanlegg

Langøya Rideklubb

RIDEKLUBBEN
Langøya Rideklubb har vært et aktivt idrettslag siden 2004, tilhører Troms Rytterkrets, er medlem av
Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund. Klubben har i dag 130 medlemmer og inngikk et
samarbeid med Sortland VGS avd. Kleiva i 2018 og overtok driften av hele stallen på skolen i
august 2019. På Kleiva driver vi rideskole, utleie av stallplass til klubbens medlemmer og skoleelever
på Kleiva arrangerer treninger og ridestevner. Stallen og rideskolen er et viktig fritidstilbud og det
ca. 80 personer, de fleste barn og ungdom innom i løpet av en uke. Klubben arrangere større
ridestevner 2- 4 ganger i året.
Klubben har innleid lokal Ridelærer med utdanning fra Norsk Hestesenter som drifter og underviser i
rideskolen. Klubben ble høsten 2019 godkjent Lærebedrift i Hestefaget og vil omsette for nærmere 1
million kroner i 2020.
Et av klubbens hovedmål de siste to årene har vært å sette opp en ridehall i Sortland for å sikre
treningsforhold for rideskoleelever og konkurranseryttere året rundt. Da det ikke er anledning til å
oppføre ridehall på Kleiva ønsker klubben nå å satse på et eget anlegg. Klubben ønsker å inngå
avtale med Sortland kommune om å disponere området ved travbanen på Jennestad og oppføre
rideanlegg der.
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RIDE- OG HESTESPORT
Ride- og hestesporten i Norge er i stadig vekst og utvikling, rytterforbundet er at av de største
forbundene i NIF og en av ytterst få idretter der samspill mellom menneske og dyr er hovedessensen.
Hesten som terapeut er også godt etablert i Norge og hesten brukes bland annet til rideterapi,
rehabilitering, integrering, psykisk helse, rusomsorg, alternativ skoledag og arbeidstreningsarena.

Norges Rytterforbund:
• 12 største særforbundet i NIF
• 32 500 medlemmer
• 9 forskjellige grener
• 340 klubber
• ca 1000 stevner pr år (fra klubb- til nasjonale stevner)

«Visjonen til NRYF er: Rytterglede for alle
Dette er basert på Norges idrettsforbunds visjon “idrettsglede for alle”. Hele 80 % av
medlemsmassen vår er jenter i alderen 13 til 19 eller over 26 år, mens hovedandelen av de mannlige
medlemmene er over 26 år. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
likeverd. I alt arbeid settes hestens ve og vel i sentrum. NRYF bygger sine aktiviteter på idrettens
grunnverdier. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse,
ærlighet og dyrevelferd. Videre skal alle aktiviteter i regi av NRYF tilrettelegges på en slik måte at
sikkerheten settes i høysetet.» Kilde: http//www.rytter.no
Organisasjonen Hest og Helse:
• «Frivillig landsdekkende organisasjon etablert i 1971. Per dags dato har vi omtrent 300
medlemmer - private og bedrifter.
• Formål: Fremme hest i helsesammenheng og aktivt bidra til optimal kvalitet i arbeidet med å
bedre fysisk, psykisk og sosial helse.
• Omfattende kursportefølje som omhandler hest i helsearbeid, blant annet: hest i psykiatri og
sosialt helsearbeid, handikapleder, trening av terapihest, ledelse av barn og unge.
• Arbeider i det spennende skjæringspunktet mellom hest og helse.» Kilde: http//www.hestoghelse.no
Norsk Hestesenter
«Norsk Hestesenter skal fremme kvaliteten på hestehold og avl i Norge, og er det øverste faglige
senter for utdanning av hestepersonell og for avl av hest i Norge. NHS tilbyr en rekke hesterelaterte
utdanninger og kurs. Hos oss kan du ta alt fra fagskoleutdanning som ridelærer og travtrener, til en
rekke hesterelaterte kurs. NHS er alene i Norge om å utdanne travtrenere og ridelærere.

NHS har et overordnet ansvar for hesteavlen i Norge, og er ansvarlig for utvikling og gjennomføring
av hesteavlen i Norge. Vi har et særskilt ansvar for å ta vare på de særnorske rasene dølahest,
fjordhest og nordlandshest/lyngshest, og vi er stambokfører for disse tre rasene.
Bransjestandard hest er en del av kvalitetssystemet i landbruket. Matmerk har ansvaret for
Kvalitetssystemet i Landbruket (KSL) som dokumenterer at norsk landbruk drives etter lover og
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regler. KSL-sjekkliste 12 Hest i næring er en viktig del av grunnlaget for Bransjestandard Hest og den
er utviklet av hestenæringen i samarbeid med Matmerk.
Bedrifter som kan dokumentere at de følger kvalitetssystemet Bransjestandard hest kan søke Norsk
Hestesenter om å bli godkjent. Godkjente bedrifter har rett til å markedsføre seg med logoen
«Godkjent hestevirksomhet». Norsk Hestesenter administrerer godkjenningsordningen, men selve
kontrollfunksjonen utføres av Matmerk.» Kilde: http//www.nhest.no

RIDEHALLEN
En ridehall i Sortland er helt nødvendig for at klubben skal kunne fortsette den gode utviklingen og
rideskoledriften. En ridehall vi vil gi grunnlag for å utvikle driften, kunne ansette Ridelærer på fulltid
og ha Lærling i Hestefaget.
Klubben kjøpte høsten 2018 en flyttbar dukhall som står på Straume i Bø og vil flytte denne til
Sortland. En ridehall i Sortland vil være et enormt løft for klubben, ridesporten i regionen og Sortland
Kommune. Hallen står i dag på leid tomt i Bø i Vesterålen med begrenset varighet for leieforholdet
før hallen må flyttes derfra. Alternativet er at hallen må selges.
Klimaet i Vesterålen gjør det veldig utfordrende å drive rideskole, terapiridning og
konkurranseridning. Store deler av året er det ikke forhold for trening med frosset/isete underlag,
mye vind og nedbør. En ridehall er alfa omega for å kunne drive med ridesport i vår del av landet.
Rideklubben har jobbet for dette i mange år, har aktivt bygget opp miljøet og aktiviteten for å lage
grunnlag til å drifte en ridehall. Klubben og miljøet er nå overmodent for å få på plass bedre
helårlige treningsforhold og tilbud.
Klubbens ridehall er av typen Cover- All, den er 25 x55 meter, har plass til ridebane, tribune og
gjestestall. Det en lys, trivelig hall som krever lite vedlikehold og belysning. Hallen ble oppført på
Bjørkengen Gård i Bø for ca 10 år siden og har vært i aktiv brukt til hest og ridning. Bjørkengen
Gård er for salg og klubben har avtale om at hallen kan stå der til våren 2021. Rideklubben har
avtale med entreprenør som driver med flytting av haller, disse har vært på befaring i Vesterålen og
er klar for å ta oppdrag med å flytte hallen fra Bø.
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KLUBBENS AKTIVITET
Rideskole
Klubben driver i dag rideskole med ca. 50 elever per uke. Siden januar 2019 har vi leid inn
Ridelærer June Therese Johansen til å drifte og undervise i rideskolen. Johansen er utdannet
Ridelærer trinn II og Kjøreinstruktør fra Norsk Hestesenter, hun har også Trener utdanning fra Norges
Rytterforbund. Før Johansen ble leid inn drev klubben rideskolen på dugnad i 1,5 år. Johansen er
tilbakestrømmer og har nå vært er bosatt i Sortland igjen siden sommeren 2019.
Rideskolen har ridekurs på mange nivåer og for ryttere i alle aldre, rideskolen følger skoleruten og
holder rideleirer i skoleferiene.

Stevner

Klubben arrangerer stevner i sprang og dressurridning 3-4 ganger i året. Det er viktig å ha stevner i
Vesterålen for å sikre utvikling og rekrutering, det er ofte nødvendig at ryttere får mulighet å
konkurrere på hjemmebane før de reiser ut i kretsen. Klubben arrangerer utvidede klubbstevner og
distrikts stevner med mange tilreisende ekvipasjer fra andre klubber. Det jobbes nå for å få opp
både aktiviteten og nivået på sporten her hjemme i Vesterålen. Vi ønsker å gi ryttere og
hesteinteresserte i Vesterålen et seriøst tilbud for treninger og stevner i tråd med NRYF og NIF`s
reglementer. Vi vil også legge forholdene til rette for de ryttere som satser på å representere
klubben på konkurranser utenfor Vesterålen.
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Treninger/kurs
Klubben arrangerer jevnlig treninger og kurs for sine medlemmer. Vi leier inn trenere etter behov, og
har avtaler med etablerte trenere på høyt nivå i sprang, dressur og kjøring samt lokale trenere.
Klubben har som mål å legge til rette for utvikling og heve nivået på rytterne i regionen;
▪ Sikrer at klubben får flere satsende rytter og foreldre.
▪

Tilrettelegger for sportslig måloppnåelse.

▪

Styrke samhold å bygge erfaringer på tvers av alder og gren.

▪

Forberede og utdanne rytterne med tanke på deltakelse på Landsstevner, KM, Landsmesterskap eller
NM.

▪

Inspirere til videre satsning.

▪

Få næringslivet på banen som sponsorer for den sportslige aktiviteten.

Dugnadsånd
Klubben er tuftet på frivillighet og det er god dugnadsånd i klubben. Det er lagt ned utallige
dugnadstimer med å bygge opp miljøet de siste årene, det er brukt rundt 300 dugnadstimer i året
på å drive stall, rideskole og klubbaktiviteter.

Sponsorer
Klubben har lang erfaring med å skaffe sponsorer og har jobbet aktivt for å skaffe sponsorer til
ridehallen og rideskolen. Klubben har fått gode avtaler flere lokale sponsorer og jobber kontinuerlig
med å skaffe flere.

JENNESTAD
Planen var fra starten å oppføre hallen på Kleiva men da det har vist seg vanskelig å finne egnet
tomt har klubben sjekket alternative plasseringer i Sortland kommune. Det eneste området vi kan se
som aktuelt for et rideanlegg i Sortland er eiendommen 1870-19/1/1, der travbanen ligger på
Jennestad.
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Området ligger usjenert til med god avstand til naboer, der er allerede etablert travspor og
eiendommen er avsatt til idrettsformål i kommuneplanen. Tomten har riktig størrelse og klubben kan
dra god nytte av det eksisterende travsporet. Plasseringen med nærhet til Sortland og utmark er
svært ideell.

ANLEGG
Anlegget klubben ønsker å bygge vil være dimensjonert for utvikling og muliggjøre større
arrangementer;
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ridehall 25x 55 meter med dagstall/gjestestall og tribune
Ridebane 66x 45 meter for bruk til trening og konkurranser
Ridebane 45x25 meter for bruk til rideskole og oppvarmingsbane ved arrangementer.
Stall 10x 30 meter med plass til 10 hester, fôrrom, vaskespilt og utstyrsrom.
Luftegårder for hester
Utegang med overbygg for hester som kan stå ute hele året
Rytterstue/kafé/ oppholdsrom
Ride- og kjørespor (travspor)
Parkering

Skisser viser at området er stort nok for å realisere rideanlegget og at der er arealer tilgjengelig for
fremtidig utvidelse.
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Et rideanlegg krever store arealer da det er nødvendig med store uteområder for hester i tillegg til
stall, ridebane, ridebaner, treningsløyper og parkering. Arealet innenfor travbanen er på ca. 25-30
mål og vil være stort nok for et rideanlegg med utvidelses muligheter.
Et eget klubbanlegg på Jennestad vil blant annet gjøre det mulig for klubben å;
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fortsette rideskoledriften
Ansette Daglig leder/ridelærer/stallmester og Lærling på fulltid
Utvide rideskolen med flere hester, flere elever og flere kurs
Tilby hesteassistert terapi
Det kan arrangeres flere og større stevner da det vil være mulig å ta i mot flere
hester enn i dag
Det kan tilbys jevnlige treninger hele året med lokale og tilreisende trenere
Det kan arrangeres events som barnebursdag, kick offs og teambuilding aktiviteter
Klubben kan søke om bransjestandard og bli godkjent hestevirksomhet

SAMARBEID
Rideklubben ønsker å inngå langvarig avtale med Sortland Kommune om bruk av tomten 187019/1/1. Det kan være mulig at kommunen deponerer masser på deler av tomten som klubben ikke
har vesentlig behov for. Denne delen av tomten er ca. 15 mål.
Klubben ønsker å samarbeide med ride fysioterapeut for å kunne tilby et helhetlig terapi tilbud.
Klubben ønsker å samarbeide med nærliggende staller om felles interesser.
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KOSTANDER, FINANSIERING OG PROSJEKTPLAN
Kostnadene med prosjektet vil være store men ikke uoverkommelig, da tomten er lite krevende i
forhold til tomten klubben har jobbet med tidligere. Anlegget kan bygges i flere trinn og samtidig
være bærekraftig underveis.
Samlet investering regnes til rundt 5 millioner kroner.
Ved avklaring angående tomt vil klubben sette inn ressurser til å utarbeide grundig budsjetter for
investering, finansiering, likviditet, drift og det vil jobbes frem en grundig prosjektplan.
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