VISSTE DU AT
HESTENÆRINGA ER
EN AV DE STØRSTE
EKSPORTNÆRINGENE
I NEDERLAND
OG DEN NEST STØRSTE
DISTRIKTSNÆRINGA I
SVERIGE OG ENGLAND?
MED GODE
RAMMEBETINGELSER HAR
HESTENÆRINGA I NORGE ET
ENORMT VEKSTPOTENSIAL!
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OM HEST OG
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I NORGE
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NORGES
RYTTERFORBUND

HESTEN HAR OG
VIL ALLTID SPILLE
EN VIKTIG ROLLE I
SAMFUNNET!

SPORT

UTDANNING / KURS

• Trav- og galopp
• Spillobjekt

• Videregående skole
• Hovslagerutdannelse
• Ridelærerutdannelse
• Travtrenerutdannelse
• Ponniskole
• Travskole
• Utvikler ledere

IDRETT
• Idrett og sport på like vilkår
mellom kjønn og alder
• 9 grener i NRYF: sprang,
dressur, funksjonshemmede,
kjøring, mounted games,
voltige, distanse, feltritt,
islandshest
• Western

HELSE
• Mosjon/turridning,
samvær med hest bidrar
til god folkehelse
• Rusbehandler
• Bidragsyter i
demensbehandling
• Behandling av slagpasienter
• Daglig terapeut i «Inn på
tunet» (tilbud til mennesker
i alle aldre innenfor oppvekst
og opplæring, arbeid og
arbeidstrening, helse og
omsorg. Tilbud til personer
med funksjonshemming,
psykiske helseproblem,
rusproblem eller demente
som trenger et dagaktivitetstilbud.
• «Inn på tunet» tilbyr også
tjenester innenfor integrering
av innvandrere og flyktninger,
kriminalomsorg og
forebygging)

DISTRIKTSPOLITIKK

RELASJONSBYGGER
• Trygg arena for ungdom som
faller utenfor tradisjonell
idrett
• Norges største SFO
• Skaper livslange forhold
mellom hest og menneske
•Lærer barn- og unge ansvar
og omsorg
• Knytter by og land nærmere
hverandre

• Befolker bygdene
• Vedlikeholder
kulturlandskapet

KULTURARV
• Særegne hesteraser
• Kløvkompaniet
• Arbeidsredskap i
land- og skogbruk
• Transportmiddel

NÆRING
• Oppstalling
• Trening
• Undervisning
• Hovslager
• Fôrproduksjon
• Oppdrett og avl
• Transport
• Indirekte næring knyttet til
anlegg
• Turisme
• Underholdningsartist
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HESTEN HAR OG
VIL ALLTID SPILLE
EN VIKTIG ROLLE I
SAMFUNNET!
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Kilder: Store Norske leksikon, Norsk senter for Bydeforskning

Hesten var tidligere et fremkomstmiddel og arbeidsredskap.
I 1946 var det 238.000 hester i Norge. I påfølgende år tok biler og
traktorer mer og mer over og antallet falt drastisk, helt ned til 20.000
i 1960.
Deretter begynte bestanden sakte å vokse igjen, ved at sports- og
hobbyhesten gjorde sitt inntog. Senere har den også blitt en viktig
"helsearbeider".
Fra år 2000 har antall hester i Norge vokst enormt. Siste kjente
beregning er fra 2012. Det vil nå bli en ny beregning etter innføring
av hesteregisteret i 2017.
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DET NORSKE
TRAVSELSKAP
NORSK JOCKEYKLUB
NORGES
RYTTERFORBUND
NORSK HESTESENTER

DET NORSKE
TRAVSELSKAP
• 13.200 medlemmer
• 12 travforbund
• 173 travlag
• 11 totalisatorbaner
+ lokalbaner
• 120-130 treningsanlegg
• 485 løpsdager, 4200 løp

NORSK JOCKEYKLUB
• 1 galoppbane
• 32 løpsdager
• 257 løp
• 516 hester til start

NORGES
RYTTERFORBUND
• 33.000 medlemmer
• 15. største idretten i Norge
• 220 rideskoler
(hvorav 49 er klubbdrevne)
• 320 rideklubber
• 400 anlegg
• 1.439 ridestevner
(2.878 stevnedager)

NORSK HESTESENTER
• 32 ansatte
• Norsk Hestesenter skal
fremme kvaliteten på hestehold og avl i Norge, og være
det øverste faglige senter for
utdanning av hestepersonell
og avl av hest.
Fagutdanning av ridelærere,
travtrenere og hovslagere i
tillegg til kursvirksomhet
innen hestefaget.

HEST & HELSE
• 200 anlegg som bruker
hest i terapi

INN PÅ TUNET
• 300 gårder med hest
• Tilbud til mennesker i alle
aldre innenfor oppvekst og
opplæring, arbeid og
arbeidstrening, helse og
omsorg. Tilbud til personer
med funksjonhemminger,
psykiske helseproblemer,
rusproblemer eller demente
som trenger et dagaktivitetstilbud. Tilbyr også tjenester
innenfor integrering av
innvandrere og flyktninger,
kriminalomsorg og
forebygging.
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DOPINGARBEID
– NORGE ER
VERDENSLEDENDE
INNEN TRAV- OG
GALOPPSPORTEN

HESTESPORTENS
ANSVARLIGHET
• Åpenhet
• Dyre-/hestevelferd
(Lov om dyrevelferd /
reglement)
• Kontinuerlig oppfølging av
helse (smed, veterinær,
tenner, kiropraktor, etc.)
• Veterinærhospitanter /
kursvirksomhet
• Dopingarbeid, Norge er
verdensledende innen
trav-og galoppsporten
(kontroll, oppfølging,
anti dopingarbeid)
• Bransjestandard for hest
• Hestesportens
forskningsfond
• Norsk Hestesenter – eget
utdanningssenter for
travtrenere, rideskolelærere
og hovslagere, samt kurs
• Langsiktig og planmessig
avlsarbeid
• «Til start prosjekt»
- veiledning i trening, fôring
og stell av travhester
• Sikkerhet – grønt kort,
lisens, påbud om
sikkerhetsutstyr
• Bevaring av norske
hesteraser ihht Rio
konvensjonen
• Lærlingeordning
• Ryttersport mot mobbing
• Organisert opplæring /
utdannelse i regi av NRYF
(trening, hestevelferd, etc.)
• Mattrygghet

RIKSTOTO
• Totalisatorspill er et
kunnskapsspill i den grønne
enden av skalaen i risiko for
spillavhengighet
• Strenge konsesjonskrav
• Registrering av alt spill fra 2018
• Opplæring av kommisjonærer
• Opplæring av ansatte
• Spillgrenser
• Hjelpelinjen
• Stenging av spillkonto
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VISSTE DU AT
16 500 PERSONER
ER SYSSELSATT
INNEN HESTENÆRINGEN?

NÆRING

FRIVILLIGHET

• Totalisatorspill

• 95 % av alle ryttere

• Trenere trav- og galoppsport

• Amatørtrenere
(90 % av trenerne innen
trav- og galopp)

• Kusker/ryttere
trav- og galoppsport
• Totalisatorbaner
• Sentralforbund /
administrasjon

• Åpne baner og anlegg,
ca. 120-130 treningsbaner
og 11 totalisatorbaner
• Stevnearrangører

• Trenere ryttersport

• Hesteeiere

• Rideskoler

• Turryttere

• Private rideanlegg

• Stalljenter- og gutter

• Fagbladet/tidsskrifter

• Foreldre/pårørende/familie

• Hovslagere

• Styremedlemmer og andre
tillitsvalgte i organisasjonsleddene

• Veterinærer og øvrige
«hestehelsearbeidere»
• Fôrprodusenter
• Utstyrsleverandører
• Utstyr- og fôrbutikker
• Avl- og oppdrett
• Turisme
• Stalleiere
• Landbruk, grovfôr og korn
• Landbruk «Inn på tunet»
• Maskinleverandører
• Leverandører av nye anlegg
og vedlikehold
• Sponsorer
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NORGES
STØRSTE SFO /
AKTIVITETSSKOLE

TRAVSPORT

STALLENE

RYTTERSPORT

• Ponniløp
• Ungdomsløp
• Ponniutvalg i lokallag og
forbund
• Forbundsvise ungdomsgrupper
• Travskoler (opplæringsarena
for barn og ungdom)
• Ungdomsrepresentanter i lag,
forbund og sentralstyre
• Utdanning av ponniinstruktører
• Ponnilisens / ungdomslisens

• Norges største SFO /
Aktivitetsskole
• Alternativ arena til
tradisjonell idrett for
barn- og unge

• Ryttersport mot mobbing
• Ungdomskomité
• Stallpotet –
aktivitetsprogram /
aktivitetsledere i klubbene
• Ungdomsrepresentant
i klubb-, krets- og
forbundsstyrer
• Ponniklasser
• Egne klasser for barn,
juniorer og unge rytter
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VISSTE DU AT
RYTTERSPORT BLE
KÅRET TIL DEN
MEST TEKNISKE
IDRETTEN UNDER OL
I RIO DE JANERIO?

TO HJERTER
TO VILJER
• Ryttersport kåret til den mest
tekniske idretten under OL
i Rio de Janeiro.
• Avhengighetsskapende på en
positiv måte – livslange
forhold til hest.
• Begge kjønn konkurrerer på
like vilkår uavhengig av alder.
• Viktig idrett for funksjonshemmede, hvor Norge er helt
i toppen.
• Inkluderende sport hvor alle
kan delta på sitt nivå.
• Fanger opp de som faller
utenfor tradisjonell idrett,
40 % som driver med hestesport holder ikke på med
andre aktiviteter.
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VISSTE DU AT
473.800
PERSONER
I NORGE SPILTE
PÅ HEST I 2016?

OMSETNING I 2016
• 3,9 milliarder kroner
• Baneomsetning: 3,9 %
• Kommisjonær: 49,6 %
• Digitale kanaler 46,4 %
Gevinstandel til spillerne
67,94 %, dvs. 2,65 milliarder kr
utbetalt i premier
Statsavgift 3,7 %,
dvs. ca. 143 millioner kr.
65 % av befolkningen over
18 år spiller et pengespill.
• 11 % spiller på hest,
dvs. 473.800 spillere.
• 59 % spiller Lotto /
Viking Lotto.
76 % av Rikstoto’s egne kunder
spiller minst 1 gang pr. mnd.,
kun 15 % er eksklusive kunder,
54 % spiller også hos Norsk
Tipping.

ØREMERKEDE FORMÅL
• Norsk Hestesenter
ca. 30 millioner kr.
• Norges Rytterforbund
0,5 millioner kr.
• 0,5 millioner kr til
mattrygghet / hesteregister
• 2,5 millioner kr til forskning
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VISSTE DU AT
NORSK RIKSTOTO
UTBETALTE 2,65
MILLIARDER KR.
I GEVINSTER TIL
SPILLERNE I 2016?

VED SPILL FOR KR 100,–

Drift / Formål*
28,36

Gevinster
67.94
Sta
t
3,7 en

* under 0,76 øremerket Norsk Hestesenter, NRYF, Mattrygghet (hesteregister) og forskning

Når en spiller spiller for 100 kr. går 67,94 kr. inn i premiepotten til
spillerne, 3,7 kr betales til staten i form av en fiskal avgift og 28,36 kr
dekker drift og formål.
Av de 28,36 kr. er 0,76 øremerket til Norske Hestesenter, NRYF,
forskning og mattrygghet / hesteregister.
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