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Innledning
Virksomhetsplan for Sør-Varanger Rideforening ble godkjent første gang på årsmøtet den 09.februar
2016 etter en forutgående prosess fra høsten 2015 der alle medlemmene hadde gode muligheter til å
gi innspill på planen. Planen gjelder for 4 år, men handlingsplan og andre sentrale forhold kan
revideres av årsmøtet hvert år.

Historikk og status
Sør-Varanger Rideforening (SØRF)ble stiftet 3.februar 2008 og tatt opp i Norges Rytterforbund
samme år. Sør-Varanger Rideforening vil jobbe for kvalitet i tråd med Norges Rytterforbunds (NRYF)
målsetninger der arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd.
Sør-Varanger Rideforening er en forening for alle som er glad i hest, uansett alder eller kjønn.
Sør-Varanger rideforening har Stall Fire Vinder som et hovedanlegg og vi prøver å være en motor i
utviklingen av ridesporten i samarbeid med andre rideanlegg, rideklubber, hesteinteresserte og
ressurspersoner innen sporten.
SØRF gjennomførte bygging av 12 gjestebokser vår/sommer 2009. Boksene har ikke strøm og er
uisolerte. Boksene benyttes til gjestehester under kurs, stevner og andre aktiviteter i perioden april til
oktober. I desember 2010 ble vår sårt tiltrengte ridehall ferdigstilt. Ridehallen er isolert, og det har
vist seg å være viktig. Selv på de kaldeste vinterdagene der gradestokken har krøpet ned til -40, har
temperaturen inne i hallen ikke vært lavere enn -9. SØRF gjorde en 40 års avtale med Stall Fire
Vinder som er SØRF’s «klubbstall» Hallen kostet kr 5,6 mill å bygge. Vi fikk kr 1,5 mill i tilskudd fra
kommunen, og kr 1,875 mill i tippemidler. Den beregnede dugnadsjobben utgjorde i underkant av kr
2 mill. For å få finansiert resten av byggekostnadene, tok vi kr 1 mill. i lån gjennom DNB. Restlån pr i
dag 31.08.15, utgjør kr 720.000,-. Sør-Varanger Kommunes taksering av ridehallen viser at
ridehallen i Sandnesdalen har en verdi på vel kr 11 mill.
31.01.16 ramlet taket på ridehallen sammen. Arbeidet med å få opp hallen igjen tok 1,5 år, krangling
med If forsikring, engasjering av leverandører med prosjektleder, advokat og finansiering. SØRF tok
opp mer lån fra kr 720.000 til 1,3 mill. Sparebankfondet gav SØRF kr 300.000,- som ble brukt til å
nedbetale lånet.
Takreparasjonen kom seg totalt på kr 4,3 mill, vi brukte kr 100.000 i advokatbistand i tillegg. Uten de
lokale leverandørene som KIMEK, Protan og Helander Maskin, som utførte jobben og gav oss i ca kr
400.000,- i sponsing, ville situasjonen sett verre ut. Pr 31.12.19 har SØRF kr 930.000 i lån.
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Aktiviteter
Den private rideskolen som var tilknyttet til Stall Fire Vinder ble nedlagt sommer/høst 2010. Sommer
2018 ble SØRF sin rideskolen som startet vinter 2016 også nedlagt. SØRF hadde 2,5 klubbhester og
leide 3 andre private hester.
SØRF prøver å demme opp for etterspørsel om ridning fra kommunens befolkning gjennom avtaler
om lån av private hester og dugnad blant medlemmene. Pr i dag har SØRF 1 klubbhest og de
privateide hestene på stallen er lite egnet til rideskole.




























Runderidning, der barn ned i 2-3 års alderen ble avsluttet vinteren 2016
8 – 10 ukers kurs for litt øvede ryttere 1 til 2 gang i året, ble avsluttet vinteren 2016
Åpen stall
Stelle- og stallkurs, samt rideknapper (frem til 2018)
Temakvelder, teori som er relevant til hesten og rytteren
Flere sikkerhetskurs med Anne Margrethe Krogh, Molle, fra Levajok
Gjennom prosjektet Hest til hest i Barents har vår klubb knyttet kontakt med staller i
Murmansk og Arkhangelsk. SØRF har vært i Murmansk 2015 og de russiske har vært ved
vårt anlegg i 2016.. Prosjektet er delfinansiert av Barentssekretariatet.
Fra 2014 til 2017 var vi med på Barnas Idrettsgalla i regi av Hesseng IL.
SØRF stilte på dugnad på Åpen Hall i regi av SVK frem til høsten 2016
Årlig juleshow der rytterne som har egne hester viser frem sin idrett gjennom dressur, sprang
og show, i tillegg til runderidning, nissegrøt og nissebesøk.
Anlegget i Sandnesdalen er ett av 2 anlegg i Finnmark, det andre er i Hammerfest, som har
fasiliteter til å gjennomføre mesterskap. SØRF gjennomfører flere stevner i løpet av året:
distrikts- og landsstevne samt kretsmesterskap
Månedlige helgekurs for ryttere med egne hester. SØRF har avtale med en tysk berider
Daglig og ukentlig instruksjoner
Felles sprangtreninger
Programridninger
Våre ungdommer mellom 15 og 19 år blir årlig tilbudt lederkurs for ungdom i regi av
Finnmark Idrettskrets, FRYK, der SØRF prøver å betale kursavgiften
Klubbens medlemmer tilbys alle kurs i regi av Finnmark Idrettskrets, FIK, der SØRF prøver å
betale kursavgiften.
Gjennom NRYF tilbys medlemmer trenerkurs, dommerkurs, stewardkurs, teknisk personell,
der SØRF prøver å hel- eller delfinansierer kursavgiften.
SØRF stiller alltid på Idrettsrådets sine årsmøter. Vi har vært representert med et
varamedlem i styret i 2015/2016
I regi av FIK gjennomførte SØRF våren 2015, Stevnearrangørkurs for alle rideklubber i
Finnmark på vårt anlegg.
SØRF har hatt styremedlemmer i FRYK, FIK og ungdomskomite i NRYF
Den store dugnaden til SØRF er Barentsmessen via Kirkenes Rotary hver høst og siden 2014.
Samefolkets dag i 2016 og 2017, dugnad på torvet med hesterelaterte aktiviteter og annet
som lassokasting.
SØRF hedret som satsningsklubb på Oslo horse show 2016
Oppstart av Satsgruppe høst 2016
SØRF ble nominert til årets klubb på AEG awards 2017
Gjennomført styrekurs høst 2019 via FIK
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 Klubbhesten, Gwardi, ble utleid til TFF i forb med prosjekt «aktiv sommer» 2019
 Prosjekt «stallrekrutter» ble gjennomført over 8 uker våren 2019, med 6 deltakere
 Grønt kortkurs, april 2019, med 14 deltakere
 Juniorsamling september 2019, med 13 deltakere
 Tribune og vant ble beiset våren 2019 på dugnad
 SØRF regodkjent som satsningsklubb i 2019.
 Årlig 17 mai- deltakelse i folketoget

SØRF er aktiv og engasjert rideklubb som prøver å bidra sportslig og samfunnsmessig. Vi ønsker at
Sør-Varanger Kommune skal være en bærekraftig kommune som kan ha et bredt tilbud til kommunes
befolkning og de som ønsker å bosette seg i vår spennende kommune.
Klubbens sportsprestasjoner fra 2008 til i dag:
 NNM sølv Young Rider 2008
 KM gull junior 2008
 KM sølv senior 2008
 KM sull junior 2009
 NNM bronse senior 2009
 NNM sølv junior 2010
 KM sølv senior 2010
 KM sølv senior 2011
 KM sølv junior 2011
 KM gull lag 2011
 KM gull junior 2012
 KM sølv junior 2012
 NNM gull junior 2012
 NNM sølv junior 2012
 NNM gull lag 2013
 KM gull Young rider 2013
 KM sølv junior 2013
 KM bronse ponni 2014
 KM gull junior 2015
 KM bronse junior 2015
 NNM lag gull 2016
 KM gull senior 2016
 KM bronse ponni 2017
 KM Ung rytter sølv 2017

I tillegg har klubbens ryttere hevdet seg veldig godt på stevner utover mesterskapsstevnene gjennom
alle år som klubb.
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UTFORDRINGER
 ØKONOMI
Årlige kostnader å drifte ridehallen utgjør for klubben kr 200.000, låneavdrag og renter,
forsikring, strøm og festeavgift, samt bensinutgifter til slodding av ridebanebunnen.
Inntektene kommer fra ridehallleie fra hesteeierne, kr 6.000 årlig pr hest.. For å dekke
kostnadene til ridehallen dekkes det opp med sponsormidler, tilskudd og dugnad for andre
som skulle ha vært mer sportsrelatert.
Klubben har lite eller ingen midler til å bidra til ryttere som ønsker å delta på stevner utover
Øst-Finnmark. En reise med hest til f.eks i Hammerfest kommer seg fort opp til kr 15.000 pr
hest.
ANDRE UTFORDRINGER
 Klubben har bare en klubbhest
 Private hester som er lite egnet til barneridning
 Liten stall, kun plass til 12 hester
 Ikke rideskole i kommunen
 Klarer ikke å innfri etterspørselen om ridning
 Liten rekruttering
 Lite midler til kurs
 Sponsortørke

Medlemsutvikling
Vi ble raskt den største rideforeningen i Finnmark, med 176 medlemmer.. Hoveddelen av vår
medlemmer er jenter, og vi er stolte over at hestesporten er en av de idrettene som klarer å holde på
jenter i tenårene. Av de 130 har vi ikke mange gutter/menn. Det har de siste år ikke vært mulig å finne
menn til å sitte i styret slik at vi opprettholder kjønnskvoteringen. Derfor har vi søkt dispensasjon hos
Finnmark Idrettskrets. Medlemsantallet har sunket fra oppstartsåret til i dag 130 medlemmer i følge
siste idrettsregistrering den 31.12.2018.

Organiseringen av Sør-Varanger Rideforening
En virksomhetsplan skal brukes som et styringsverktøy for SVRF. Den er bygd opp og støtter seg til
virksomhetsplan innenfor NIF. Ved siden av å være et styringsredskap som sikrer en helhetlig og
tanke- og arbeidsprosess, vil en slik plan, hvis brukt aktivt og gjort levende for medlemmene i
organisasjonen, også kunne fungere som grunnlag for synliggjøring og markedsføring av
ryttersporten overfor lokalsamfunnet, de lokale myndigheter og næringslivet.
En virksomhetsplan er ikke å se på som en organisasjonsplan. Organisasjonsplanen utarbeides med
utgangspunkt i, og i tillegg til virksomhetsplanen.
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VISJON
Vi inspirerer hestemennesker
Rideforeningens visjon angir retning og fokus for klubben. Visjonen er varig og bør ikke
endres uten grundig forutgående prosess.

VIRKSOMHETSIDE
Utdanne ryttere og trenere i den klassiske ridningen med korrekt
håndtering av hesten, - for hestens velferd.
Virksomhetsideen angir hva rideforeningen skal drive med, på overordnet nivå.
Virksomheten konkretiseres gjennom mål og handlingsplaner.

VERDIER
Glede – Omsorg – Kunnskap – Fellesskap
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 Sør-Varanger Rideforening synliggjøres verdiene ved:
Glede
Omsorg
Kunnskap
Fellesskap

positive tilbakemeldinger, mestringsfølelse, glede seg over andre,
hestenærhet, sportslige resultater, gode opplevelser, humor.
hjelpe hverandre, hestevelferd / dyrevelferd, inkludering, stille krav, respekt
for hesten/ anlegget/ menneskene, hilse, se hverandre
utdanning, personlig utvikling, reglement, stallassistent, trening, sikkerhet,
rideskole.
gjøre hverandre gode, lagbygging, samarbeid på tvers av grenser,
internasjonalt arbeid, dugnad, klubbturer
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HOVEDMÅL for planperioden
2020-2024
Etablere rideskole innen 2022, og øke aktivitetstilbudet for de unge.

INNSATSOMRÅDER
Med innsatsområder menes områder der innsatsen må konsentreres for å nå målene.
Innsatsområdene er «kakestykkene» i organisasjonshjulet.

Klubbens hovedinnsats vil i planperioden være å gi et bedre aktivitetstilbud, gjennom to tiltak:



Etablere rideskoletilbud
Arrangere aktiviteter for juniorer, minimum 2 ganger pr. år med og uten hest.

De øvrige innsatsområder vedlikeholdes gjennom den årlige rulleringen av handlingsplanen, basert på
delmål for det enkelte område.
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DELMÅL
Aktivitet

Etablere rideskoletilbud,
arrangere junioraktiviteter og
fortsette med faste
klubbtreninger

Trenere

Stimulere til trenerutdannelse.

Ledelse

Økt delegering og bedre
kjønnsbalanse i styret og utvalg

Organisasjon

Øke engasjement gjennom
deltakelse og forbedret informasjon.
Utarbeide HMS-plan for klubbens
anlegg.

Anlegg

Oppgradere ridehallbunn og
vedlikehold av klubbanlegg.

Arrangement

Arrangere 1 L-stevne, 1 D-stevne og
1 klubbstevne hvert år. Utdanne
teknisk personell.

HANDLINGSPLAN 2020
Hva

Hvordan

Ansvarlig

Frist

Aktivitet

Arrangere aktiviteter for juniorer; åpen
dag, overnatting, temakveld,
juniorsamling og klubbtur.

Styret,
ungdomsreprese
ntant

31.09.2020

Rideskole

Arbeide med å etablere rideskole og
driftsapparat.

Styret,
rideskolegruppe

31.12.2020

Klubbhest

Kjøpe inn klubbhester. Innvolvere de vi
trenger med kunnskap for å få finne de
best egnede hestene for oss.

Styret

31.12.2020

Ridehallbunn

Søke krafttak for ridebanebunn fra
NRYF.

Styret, v/Thea

30.04.2020

Handlingsplanen rulleres årlig og vedtas av årsmøtet.

Status

Prosess igangsatt for event. kjøp av
klubbhester

