
NIFs Lov 1.1.2021:

Kapittel 1: Innledende bestemmelser
§ 1-2. Formål

(1) NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten
å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Med idrett menes aktivitet som oppfyller

følgende vilkår:

a) det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter,

b) aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk,

c) aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på.

(2) Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon
som

folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

(3) Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2021.pdf

Idrettslag med erfaringer med hestesport som
avdeling:
Voss IL
Voss Idrottslag vart stifta 21. febr. 1886, og er eit av dei eldste idrettslaga på Vestlandet.

Voss IL er det største idrettslaget i Voss kommune, med om lag 1 000 medlemmer.

Voss IL er eit fleiridrettslag, med i alt 11 aktive grupper: turn, alpin, nordisk/langrenn, randonee, tennis,
friidrett, symjing, orientering, hestesport, idrettsskule/barnegruppe og frå i år også ei basketballgruppe 

Leiar i Voss IL, Tore Tvilde ynskjer den nye gruppa hjarteleg velkomen i laget, som no har ni grupper.

- Det er kjempeflott for Voss IL å no ha eige hestesportsgruppe. Voss IL er ein breiddeklubb. Og då er det bra
med gode tilbod til medlemene våre, seier Tvilde og understrekar:

- Er ein medlem i ei gruppe i laget, kan ein vera med i alle grupper ein måtte ynskja. Også idrettsskulen vår
kjem til å nytte seg av fasilitetane her på Fjose.

På Fjose driv Fredrik og Immi Fjose rideskule. Og dei stiller hestar og ponniar til disposisjon for medlemmer
av idrettslaget si nye gruppe.

- Det skal vera mogleg å driva med denne sporten utan å eiga hest sjølv, seier Immi Fjose.

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2021.pdf


https://www.avisa-hordaland.no/nyhende/hestesport-i-idrettslaget/

https://vossil.no/post/100

Seljord Idrettslag:
Ridegruppa i Seljord blei oppretta på starten av 90 tallet. Gjennom årene har aktiviteten vert svingene. Vi er
i dag ca 50 betalende medlemmer. Som medlem av ridegruppa får du vere med i eit trygt, godt og
inkluderande miljø. Me reiser på turar, arrangerer stevner og treningssamlinger. Bladet Hestesport  vert
også sendt ut gratis til alle medlemmer.

http://www.seljordidrettslag.no/frontpage/articles?mainmenu=40

Utskarpen Idrettslag:
Fra Utskarpen i Rana kommune i Nordland ble stiftet 27. april 1947. Klubben har aktivitet
innen fotball, hestesport, innebandy og ski, og driver også idrettsskole. I senere år har klubben særlig
utmerket seg innen hestesport; Utskarpen IL fikk sin første nordnorske mester i sprangridning i 2007 og
arrangerte selv det nordnorske mesterskapet i sprangridning i 2009.

Artikkel Rana Blad 2009:

Utskarpen IL er tildelt årets NNM i sprang for hest og ponni.

– Vi er veldig glade for denne anerkjennelsen fra Nordland Rytterkrets, sier Steinar Olsen, leder i Utskarpen
IL sin hestesportgruppe.

Han mener klubbens langsiktige arbeid med å bygge anlegg og ryttermiljø nå bærer frukter. Klubben gleder
seg til å ta imot ryttere fra hele landsdelen.

Arrangementet går siste helga i august, den 28. til 30. Ryttere fra hele Nord-Norge samles i Utskarpen for å
konkurrere.

– Dette er første gang klubben i Utskarpen arrangerer NNM, men klubben har arrangert flere større
distriktsstevner tidligere og har et rutinert funksjonærkorps og andre frivillige, sier Olsen.

Hestesportgruppa i Utskarpen har satset bevisst på å bygge opp rundt både topp og bredde, og har i dag
flere ryttere i nordnorsk toppklasse. Samtidig jobber klubben også mye med tilbudene til nye rytter.

– Utskarpen IL vil sammen med resten av bygda legge til rette for en god ramme rundt årets NNM i sprang,
sier Olsen. Avdelingen er fremdeles veldig aktive og har mange deltakere i sporten som konkurrerer.

Angvik Idrettslag - Ridning
Kort beskrivelse:

Angvik IL - Ridning, eller Angvik Hestesportsklubb ble stiftet i 2017 og har på få år gått fra
å være et ukjent blad i hestesport-kretser, til å bli anerkjent for å ha dyktige ryttere i
konkurranser, og ikke minst ha et fantastisk treningstilbud for alle ryttere i hele regionen.
Dette på bakgrunn av stor entusiasme og ikke minst gave- tildelinger og sponsorer som
har gjort det mulig å få til et akseptabelt rideanlegg i bygda.

https://www.avisa-hordaland.no/nyhende/hestesport-i-idrettslaget/
https://vossil.no/post/100
http://www.seljordidrettslag.no/frontpage/articles?mainmenu=40
https://www.nowiki.org/wiki/Nordland
https://www.nowiki.org/wiki/Fotball
https://www.nowiki.org/wiki/Hestesport
https://www.nowiki.org/wiki/Innebandy
https://www.nowiki.org/wiki/Skiidrett
https://www.nowiki.org/wiki/Idrettsskole
https://www.nowiki.org/wiki/Sprangridning


 
Foruten å kunne gi våre egne ryttere gode nok treninger og trenings fasiliteter, arrangerer vi også jevnlig (1
gang pr. mnd) treningssamlinger for ryttere fra alle klubbene i fylket.
Vi har inngått et fast trenings samarbeid med Tom Vidar Gjeldnes Leren, som til vanlig er trener i Drøbak
Rideklubb og landslagstrener Ponni og forøvrig er fra Frei, til å bistå oss på disse samlingene. På det meste
kan det være mellom 20 - 25 ryttere per dag fredag, lørdag og søndag. Fra Sula på Sunnmøre i sør til Smøla i
nord.

Avdelingen er fremdeles veldig aktive og har mange deltakere i sporten som konkurrerer.

Finneidfjord Idrettslag:
Et aktivt idrettslag med 200 medlemmer. Ida forteller videre at idrettslaget byr på mange forskjellige
aktiviteter.

– Vi har blant annet en bane til utleie som er beregnet på jentene som driver med ridning.

Avdelingen er fremdeles aktive i sporten som konkurrerer.

IL Høvringen:
Vi har 2 ridebaner på Hæstadsletta: Lillebanen (20x35m) og Storebanen (20x60m) + en rundpaddock.

Vi har også litt hindermateriell (cavalettiblokker, bommer og hinderstøtter) som brukerene av banen kan
benytte.

Arrangerer stevner og er aktive

Oslo Politis Idrettslag 

(OPIL) (stiftet 8. oktober 1920) er et idrettslag og bedriftsidrettslag, organisert under Norges
Politiidrettsforbund. Idrettslaget er et av Oslos største idrettslag med 1800 medlemmer.

Idrettslaget organiserer en rekke idretter, blant
annet alpint, bordtennis, curling, fotball, friidrett, golf, håndball, innebandy, orientering, rinkbandy, ski, sv
ømming, triathlon, sykling, skyting, tennis og volleyball.

Skjomen IL:
Skjomen IL – Ryttere (SIL-Ryttere) er klubben som er tilknyttet Narvik Rideskole. Ryttergruppa er ei
undergruppe i Skjomen IL.SIL-Ryttere arrangerer stevner i dressur og sprang. Vi arrangerer
også helgetreninger hele året med interne og eksterne instruktører. Klubben er medeier i anlegget på
rideskolen. Vi har stor dugnadsånd og fokus på å videreutvikle anlegget. Medlemmene i klubben er både de
som er aktive konkurranseryttere på høyt nivå, og ryttere på «hobby-nivå.»

Arrangerer stevner og er aktive


