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Innledning        

Virksomhetsplan for Nord-Østerdal Hestesportsklubb ble godkjent første gang på årsmøtet 
den 04.03.2020 etter en forutgående prosess fra høsten 2019 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  
  
Klubben ble stiftet i november 1994, under navnet Alvdal Kjøre- og Rideklubb.  
Det var mellom 20 og 30 medlemmer og mye aktivitet som felles turer, brukshest ridning- og kjøring, 
felles treninger i kjøring, ridning og samarbeid med flere hesteklubber om en cup i Nord-Østerdalen 
med deltagere fra Folldal, Rendal, Tynset og Alvdal, bla.a.  

I 2011 hadde klubben 20 medlemmer, dette var en nedgang fra året før. På denne tiden var det 
en utfordring å få avholdt treninger og stevner på grunn av få påmeldte.  
I 2012 ble det foretatt en navneendring til Nord-Østerdal Hestesportsklubb som felles klubb for hele 
Norddalen. Dette brakte med seg nye medlemmer og håp for positiv utvikling av klubben. Etter nav-
neendringen ble stevner og flere treninger avholdt, men uten kontinuitet. Arrangement var lagt kun til 
sommersesong grunnet vær og baneforhold.  
Hestemiljøet har gradvis våknet mer til liv, med flere medlemmer fikk vi på denne tiden arrangert to-
tre treningshelger i året samt to stevner ble gjennomført årlig i grenene sprang, dressur og kjøring i 
blant. Innkjøp av nytt hindermateriell og ny rail var en motivasjon, takket være dugnadsinnsats fra 
medlemmene kunne dette kjøpes inn.  

I årene fremover ble ønsket om en ridehall i Fjellregionen sterkere. På årsmøtet i mars 2016 
stod Tirill Langleite opp «Vi må bygge en ridehall i Fjellregionen!»  Vi satte sammen en ridehallko-
mitè som skulle jobbe videre med ridehall. Denne bestod av Tirill Langleite, Elin G. Gransletten, Ida 
Leteng, Hanne Syvertsen, Marianne S. Dalstrøen, Heidi Skybakk, Andrè Nordhagen og Guri Grim-
gård.  NØST søkte Alvdal kommune om midler til forprosjekt ridehall, og fikk 25.000 kroner. Disse 
ble brukt på tegninger og konsulenttjenester fra Rådhuset Vingelen.  Mange timer gikk til planlegging 
og møter med Storsteigen og kommunen. Håpet var at Hedmark fylkeskommune som skoleeier ville 
bygge, og NØST leie. 10. Januar 2017 dro vi tre fra ridehallkomiteen, to fra kommunen, rektor ved 
Storsteigen samt konsulent fra Rådhuset Vingelen til Hamar for møte med fylkeskommunen. Der ble 
det klart at fylkeskommunen ikke hadde økonomi til å bygge ridehall selv, men de ville være leietake-
re dersom noen bygget. Dermed måtte NØST få bygget hallen, og med Hedmark Fylkeskommune 
som fast leietager, i tillegg til brukere av hallen, var drømmen meget nærme! Videre gikk det mye tid 
til planlegging og møter med Storsteigen vgs, NØST, Alvdal kommune og Opplysningsvesenets fond, 
som var grunneier på halve tomten vi hadde sett oss ut. 22.oktober 2017 ble det vedtatt i Hedmark 
fylkeskommune makeskifte og leiekontrakt av tomta hallen skulle plasseres på mellom dem og Opp-
lysningsvesenets fond. Dermed var nå hele tomten eid av OVF, som leier ut tomten til ridehallen.  
Plasseringen var på jordet langs RV3 sør for Storsteigens utebane.  18.05.2017 ble Fjellregionens 
ridehall AS ( FRAS) stiftet. NØST eier over 51% av aksjene, de andre eies av Elin G. Gransletten, 
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Tirill Langleite, Martin Kjønsberg, Trond Leet og Berit Grindflek. Derfra gikk det ikke mer enn ett år 
før 1. spadetak av Fjellregionens Ridehall ble tatt 2. mai 2018. Hallen stod klar for treninger novem-
ber 2018 og i mars 2019 var den ferdigstilt. Finansiering har vært en stor jobb, egenkapitalen har vært 
sikret ved å selge “Gullsko” til alle som ønsket en sko med sitt navn på i hallen, vi har søkt støtte fra 
kommuner og frivillige organisasjoner som bonde- og bygdekvinnnelag i hele Fjellregionen. Tidlig i 
prosessen ble vi gledelig overrasket av en da hemmelig gavegiver (senere gjort kjent som Jens P. 
Heyerdal via Mette Røed Heyerdahls fond), sikret oss en million i egenkapital. Uten dette ville vi ald-
ri kunne startet byggingen så fort. Sponsorer fra det lokale næringslivet kom også godt med. Finansie-
ringen var delt i egenkapital, spillemidler og lån. I prosessen mottok NØST midler fra NRYFs Kraft-
tak for ridebanebunner, Tirill Langleite fikk stipend som ildsjel fra Hest360s fond, og i februar 2020 
mottok NØST første utdeling av Gjelstedstipendet på 100.000kr, som en av ti klubber, som skal gå til 
vanningsanlegg i hallen.  
5. juni hadde vi offisiell åpning av ridehallen med innslag fra alle grener fra ulike heste lag- og klub-
ber og hund. Vi fikk storfint besøk av Hest360 ved Geir Kvamsvåg og Märtha Louise til å foreta 
snorklippingen.  

Fjellregionens ridehall består av ridebane på 23*65 meter med filtbunn, klubbrom med kjøk-
ken og kontor  og lager til NØST, toaletter, 9 stallplasser med tilhørende vaskespilt, fôr, utstyrs-og 
tørkerom. FRAS eier ridehallen, hvor NØST har 53,75% av aksjeandelen. NØST drifter hallen med 
uteleie av ridebane, klubbrom og drop-in oppstalling, og FRAS leier ut fast stallplass med ansatt stall-
sjef og vaktmester. Vi har tilgang på Storsteigen vgs utebaner og parkering ved våre arrangementer.  

I 2017-2018 jobbet vi mot å bli satsningsklubb i NRYF sitt klubbutviklingsprogram. Med so-
lid hjelp av vår klubbveileder Trond Wæhler og med engasjerte medlemmer, ble vi godkjent satsnins-
klubb i 2018. Dette har vært viktig for oss å ha med i prosessen mot ridehall også.  

15.11.2018 ble NØST sammenslått med Tylldalen Rendalen Kjøre- og Ridelag, og en håndfull 
medlemmer samt midler for videre rekruttering ble overført. Med ridehall økte både medlemsmasse 
og aktivitet betraktelig. Fra avlysning på avlysning i 2010, har vi nå flere treningshelger og -dager i 
måneden, i tillegg til ukentlige treninger med klubbtrener. En hall å gå inn i har også gjort det mulig å 
arrangere flere stevner uten å risikere avlysninger grunnet vær og baneforhold.   
Juli 2019 arrangerte vi sammen med Nord-Østerdal dølahestlag Dølahestmesterskapet 2019 i Fjellre-
gionens ridehall og storsteigen vgs. Et arrangement vi sammen kan være stolte over, gjennomført med 
glans på et fantastisk flott anlegg.  
I 2020 fortsetter vi jobben mot å bli å bli satsningsklubb, opprettholde og utvikle vårt gode tilbud in-
nen trening og stevner, med mer fokus på rekruttering og oppstart av feltritt.  

Medlemsutvikling 

2016 - 38 medlemmer   
2017 - 51 medlemmer   
2018 - 70 medlemmer  
2019 - 87 medlemmer 
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Organiseringen av Nord-Østerdal  hestesportsklubb 
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STYRET I NØST MED ROLLEBESKRIVELSER 

Leder  
Elin Grindvoll Gransletten,  Mobilnr: 95889691 , Epost: elin_grindvoll@hotmail.com , adr: Gransletten 
gård, 2542 Vingelen.  

• Lede styrets arbeid 
• Barneidrettsansvarlig  
• Sportsansvarlig 
• Klubbtrener Dressur og Sprang (Utdannet Trener 1)  
• Styrearbeid i praksis  ( høsten 2017 og  2019) 
• Godkjenne fakturaer før utbetaling 
• Styreplass i Fjellregionens ridehall AS og bindeledd mellom FRAS og NØST. 
• Bistår stallsjef i FRASstallen ved behov 

  
Nestleder   
Heidi Skybak, mobilnr 97953467, Epost: heidi7887@hotmail.com , Gammelbruveien 3 2560 Alvdal  

• Horsepro/equipe ansvarlig for opplæring  
• Klubbtrener i kjøring (Utdannet Instruktør 1 i kjøring)  
• Sprangdommer1  
• Politiattestansvarlig  
• Klubb admin kurs Tynset  
• Styrearbeid i praksis ( e-læringskurs 2020) 
• Ansvarlig for e-posten og videresender til de retter personer.  

  

mailto:elin_grindvoll@hotmail.com
mailto:heidi7887@hotmail.com


  
                                  

__!
________________________________________________________________________________
Kasserer   
André Nordhagen, mobilnr 90011827, Epost: andn91@hotmail.com ,   
adr: Kvebergsveien 223, 2560 Alvdal  

• Føre regnskap  
• Betale regninger, fakturere ut og følge opp innbetalinger.  
•  Medlemsskap; register og -rapportering.  
•  Besvare mailer/sende mailer ved behov.  
• Utarbeide budsjett  
• Grøntkort ansvarlig.  
• Hallkort/utleie av Fjellregionens ridehall.  
• Styrearbeid i praksis ( e-læringskurs 2020) 
• Klubbadmin kurs Tynset  
• Steward1 

Sekretær  
Jeanette Nordhagen, Mobilnr 95892239, Epost: jean-nord@hotmail.com, adr; Kvernegga, 2500 Tynset  

• Materialforvalter 
• Premieansvarlig til stevner 
• Innkalling og saksliste til styremøter, styremøteprotokoller. 
• Ansvar for sloddegruppa i ridehallen.  
• Styrearbeid I praksis ( e-læringskurs 2020) 

  
Styremedlem  
Tonje Morønning Mobilnr 48257258, epost tonje.moronning@hotmail.com 

• Hjemmesideansvarlig 
• Leder for aktivitesutvalget 

1.Vara  
Hanna Sundberg Ingebrigtsen, Mobilnr 40303985, Epost: hanna.sunding00@gmail.com, adr: Gammelvei-
en 103, 2540 Tolga  

• Styrearbeid i praksis ( e-læringskurs 2020) 
• Ungdomsrepresentant. 

  
2.Vara  
 Liv Kristin Dybsand, Mobilnr 95218084, Epost: l_kd@live.com, adr: Osensjøen vest 11, 2428 Søre Osen  

•  Aktivitetsleder kurs hest 2018 

Rolleavklaringer Fjellregionens ridehall:   
NØST leier ridehallen av FRAS til sitt bruk til en sum av 50.000kr årlig. Pengene får NØST inn i 
form av hallkort og utleie av hall, klubbrom og drop-in på boksleie. Inntekta utover 50.000 går til 
FRAS så lenge det er igjen lån til nedbetaling. NØST benytter seg fritt av hallens fasiliteter til sitt be-
hov. NØST sørger for drift av hallen med hallkort og bookinger, enkelt vedlikehold, banens vedlike-
hold i ferier og på helg, hallplan og facebooksiden/nettsiden.  
FRAS leier ut selv ved større arrangement, fast oppstalling og kostnadene ved byggets vedlikehold. 
FRAS har ansatt stallsjef  ( behovet vurderes) og vaktmester.  
Innlandet fylkeskommune som skoleeier av Storsteigen vgs leier hallen til skolens bruk; 18 timer pr 
uke. De sørger for vedlikehold av banen i skoleåret. Det er samarbeidsmøter mellom Storsteigen, 
FRAS og NØST. Leiekontrakt ligger til grunn mellom eier av tomt; OVF og FRAS, FRAS og Innlan-
det FK, FRAS og NØST.  

mailto:jean-nord@hotmail.com
mailto:l_kd@live.com
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Sjuogtredve mil nordover, litt øst og oppover ligger NØSTs hjerte.   
Der yrer det av aktivitet og utvikling. 

Rideklubbens visjon angir retning og fokus for klubben. Visjonen er varig og bør ikke  
endres uten grundig forutgående prosess. 

 

Nord-Østerdal Hestesportsklubb skal være en folkelig og imøtekommende 
klubb, med plass for alle hesteinteresserte.  

Vi ivaretar både bredde og topp. Sørger for rekruttering, ivaretakelse og 
utvikling av medlemmer, for å skape hesteglede. Vi skal ha et godt 

 samarbeid innad og med lokalsamfunnet. 

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

 

Våre verdier: 

Frivillighet 
Likeverd 
Inkludering 
Respekt 
Engasjement 

Verdiene skal hjelpe oss til å bli tydelige, og klargjøre vår identitet. De skal ikke bare beskri-
ve hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli.  Ideelt skal en besøkende kunne observere hvil-
ke verdier NØST har. 

VISJON

VERDIER

VIRKSOMHETSIDE
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I NØST synliggjøres verdiene ved: 

 

NØST skal være en attraktiv klubb med stor aktivitet og utvikling, og 
skal innen 2024   øke antall medlemmer med 30%.   

Økningen regnes med utgangspunkt i medlemsantallet pr 1.1.2020: 86 

 

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

!  

En status for NØST høsten 2019 viser følgende verdier: 

Frivillighet Medlemmer får bidra der de kan for å få oppnådd våre mål.

Likeverd Hest som felles interesse, alle med, uavhengig av gren, rase eller status.

Inkludering Takhøyde for alle, bidra med det man kan og vil. 

Respekt Ovenfor hverandre, for hesten, klubben, organisasjonen.

Engasjement Hest er best! Sammen blir vi råbra!

HOVEDMÅL for planperioden 
2020 -2024

INNSATSOMRÅDER
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For å nå hovedmålet om økt antall medlemmer legges inn-
satsen på følgende områder: 

• Ridekurs 

• Aktiviteter uten hest 

• Økt sportslig nivå  

• Knøttecup  

• Klubbånd på bortestevner 

I tillegg skal følgende områder ha prioritet i planperioden: 
     

 

 

Aktivitet

Trenere

Ledelse

Utvide trenertilbudet sprang/felt-
ritt.

Temakvelder og sosialt

Kontinuitet for styrearbeid.
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Organisasjon

Anlegg

Arrangement

Anlegge «feltrittbane» for Knøttecup 
på Tynset. 
Vanningsanlegg i hallen.

Øke antallet «Teknisk personell» i 
egne rekker.  
Kvalitet på arrangement. 

Optimalisere drift ridehall.



 

Handlingsplanen rulleres årlig, og vedtas av årsmøtet. 

Hva Hvordan An-
svar-
lig

Fris
t

Status

Spran
g/felt-
trenin-
ger

Engasjere Tone Liabø 
som trener

Hanna Opp-
start  
1.2.20
20     

Aktivi-
tets-
gruppe

Nytt liv i etablert grup-
pe:  Tonje M, Mia, 
Sara, Eline N.

Tonje 
M.

1.2.20
20

Ride-
kurs

Avtale om hester, fri-
villige og søke  
støtte til utstyr.

Elin og 
Hanna

Opp-
start 
1.3.20
20

Vann-
ings-
anlegg 
til hal-
len

Finansiering, bestilling Elin, 
Ida, 
samt 
styret i 
NØST 
og 
FRAS

31.12.
20

Bane 
for 
Knøt-
tecup 
på 
Tynset

Preparere trasé og 
lage hinder. Inngå av-
tale med travlaget.

Guri 
Styret 
v/
Hanne

Opp-
start 
10.3.
20
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