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Satsningsgruppe 

2021/2022 

Introduksjon 

 

Satsningsgruppen er et toårig prøveprosjekt som skal danne utgangspunktet for videre satsning og 

talentutvikling i sprang og dressurridningen i Langøya Rideklubb. Satsningsgruppen er vedtatt på 

årsmøte 11.02.2020 og denne planen er vedtatt av styret 14.03.2021. Klubbstyret forbeholder seg 

retten til å foreta endringer i planen i løpet av perioden. 

Denne planen forbeholdes at gruppens medlemmer, foresatte og sponsorer dra inn midler som 

finansiere planen uten at klubbens generelle økonomi skal lide under den. 

 

Formål 

 

Langøya Rideklubb skal legge til rette for sportslig måloppnåelse og ha et støttetilbud for satsende 

konkurranseryttere. 

Formålet med satsningsgruppen er: 

• Sikrer at klubben får flere satsende rytter og foreldre. 

• Heve nivået på rytterne i egen klubb. 

• 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. 

 

 

Hvorfor være med i satsningsgruppe? 

 

Å være med i satsningsgruppen vil gi utøvere som driver konkurranser et bedre støtteapparat. Det 

vil være sosialt og gruppens medlemmer skal være med å løfte hverandre. Det blir mulighet for 

flere treninger og en får jevnlig oppfølging av Teamleder. 
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Fordeler med å være med i satsningsgruppe; 

• Billigere treningsavgift 

• Mulighet for å delta på flere treninger 

• Hjelp til treningsplanlegging 

• Oppfølging av treningsplaner  

• Økt kompetanse på egentrening 

• Økt kompetanse om konkurransehesten  

• Lære mental trening 

• Samkjøring til treninger/stevner 

• Teamleder/trener til stede på stevner 

• Samhold og felleskap med andre konkurrerende ryttere 

• Sosiale samlinger uten hest 

Fremgangsmåte 

 

Medlemmene i satsningsgruppen med foresatte og/ eller trener skal sammen med Teamleder 

utarbeide individuelle planer for 2021/2022.  

Planen skal inneholde; 

➢ Kortsiktige treningsmål. 

➢ Langsiktige treningsmål. 

➢ Konkurranseplan- oversikt over stevner ekvipasjen skal delta på. 

➢ Oversikt over treninger ekvipasjen skal delta på. 

➢ Eventuelle kurs eller kompetansehevingstiltak en vil være med på. 

 

Planen skal være utgangspunkt for den enkeltes jobbing og skal være grunnlag for å sette 

budsjett/ vurdere behovet for økonomisk støtte. Planen justeres etter behov i samråd med 

Teamleder. 

 

Det fastsettes ikke et bestemt antall medlemmer på gruppen, men det anstås å være 

hensiktsmessig med ca. mellom 6-8 medlemmer. 

 

Medlemmene i satsningsgruppen har fortrinnsrett ved sprang- og dressur treninger i regi av 

klubben. Gruppen kan inngå avtaler med andre klubber for å sikre at treningsbehovet til 

medlemmene i satsningsgruppen dekkes. Gruppen kan/bør gå til innkjøp av utstyr for online 

undervisning. 

 

Klubben sponser satsningsgruppen med å dekke startavgiftene til gruppens medlemmer på alle 

bortestevner. 

Medlemmene skal også delta på sosiale arrangementer og/eller kurs/ temakvelder i regi av 

Sportskomitéen/klubbtrener. 
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Uttak 

 

 Kriterier for å søke om plass i satsningsgruppen 2021/2022; 

➢ Disponerer hest/ponni som en selv trener og konkurrerer jevnlig. 

➢ Har grønt kort. 

➢ Har deltatt på minimum to forskjellige stevner (UK eller D) med godkjent resultat i løpet av 

de siste to kalenderår. 

➢ Planer om å konkurrere utenfor egen klubb. 

 

Det informeres om mulighet for å søke og søknadsfrist på klubbens FB side når det er klart. 

 

Interesserte ryttere sender inn søknad til satsningsgruppen der de forteller kort om seg selv, 

hesten/ponnien og om sportslige mål for 2021 og 2022. For ryttere under 18 år skal det også legges 

ved en uttalelse/bekreftelse fra foresatte.  Søknad sendes til post@langoyarideklubb.no. 

 

Klubbstyret gjør uttaket i samråd med Sportskomitéen. Habiliteten til medlemmene i komiteen og 

styret blir fortløpende vurdert og tatt hensyn til ved uttak. Ved behov vil det gjøres intervju. I intervju 

vil rytter/ foresattes holdninger, personlige mål, engasjement og muligheter for videre satsning lagt 

vekt på. 

 

LANØ forplikter seg til å følge opp ryttere i satsningsgruppen i henhold til denne planen og alle 

søknader skal få en skriftlig tilbakemelding. 

Kostnader og representasjon 

 

Klubben oppretter en egen regnskapspost for satsningsgruppa. Medlemmene må påberegne å legge 

ut og levere inn kvitteringer for kostnader som skal dekkes av gruppa. Klubben utbetaler dette på 

rytter/ foresattes konto. Inntekter og sponsormidler som tilhører satsningsgruppa skal inn på 

LANØs konto og øremerkes satsningsgruppa. 

 

Deltakerne i satsningsgruppa skal representere LANØ så lenge de er med i gruppa. Dvs. at de kun 

kan starte stevner for LANØ, de skal bære klubbjakker og lignende ved stevner og treninger, og kan 

ikke ha tillitsverv i en annen klubb. De skal være lojale og gode representanter for klubben, forbundet 

og sporten generelt. 

mailto:post@langoyarideklubb.no
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Forpliktelser 

Ryttere og foresatte; 

➢ Alle ryttere og foresatte (dersom rytter er under 18 år) må undertegne kontrakt på at de 

aksepterer planen og forplikter seg til å følge fastsatte retningslinjer og planer. 

➢ Alle ryttere og foresatte (dersom rytter er under 18 år) forplikter seg til å være med på 

inntektsgivende aktiviteter. 

➢ Ryttere og foresatte (dersom ryttere er under 18 år) forplikter seg til å stille opp som 

reiseledere, sjåfører osv. på stevner og treninger. 

➢ Alle ryttere skal føre treningslogg/dagbok, som skal framlegges for Teamleder med jevne 

mellomrom. 

➢ Stevneresultater sendes inn til Sportskomitéen fortløpende. 

 

Klubben; 

➢ Ved styre og Sportskomité forplikter seg til å følge denne planen. 

➢ Utnevner en Teamleder som har ansvar for oppfølging og koordinering av satsningsgruppen. 

➢ Har ansvar for at satsningsplanen er i tråd med forbundets regelverk og retningslinjer. 

➢ Legger til rette for/bidrar til at gruppen kan skaffe sponsorer. 

➢ Legge til rette for individuelle sponsoravtaler. 

➢ Dekke startavgifter for gruppens medlemmer på bortestevner. 

 

 

Oppsigelse og tvist 

 

Kontrakten gjelder for to år, men gjensidig oppsigelser godtas etter et år. Dersom det for en rytter 

ikke lenger er hensiktsmessig å være med i gruppa pga. for eksempel flytting, skadet hest o.l.  godtas 

oppsigelse før kontakten går ut. Dersom en rytter av andre årsaker ønsker å forlate gruppen skal 

det sendes skriftlig beskjed til Sportskomitéen. 

 

Ryttere kan bli byttet ut på grunn av for dårlig oppmøte/ oppfølging. Klubbstyret kan godkjenne at 

nye ekvipasjer kommer inn i perioden dersom man ser det formålstjenlig.  

 

 

  


