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Et samarbeidsprosjekt

"Sammen om hesten" er et samarbeidsprosjekt 
mellom Det Norske Travselskap, Norges 
Rytterforbund og Norsk Hestesenter, med 
inviterte deltakere fra Norsk Jockeyklubb.

Første helgen i oktober var 45 ungdommer i 
alderen 16 til 26 år fra hele Norge samlet på Norsk 
Hestesenter. Med fokus på det vi alle har til felles, 
nemlig hesten.

Denne rapporten oppsummerer i korte trekk 
samlingen, og tar for seg ungdommens svar på 
hvordan vi kan samarbeide bedre i hestesporten. 
Rapporten fremmer faktorer for forslag vi håper 
vil være til inspirasjon og nytte for forbund, lag og 
foreninger knyttet til hestesporten i Norge. 



MÅLSETTING

Hensikt og intensjon om verdiskapning 

Øke hestesportens bærekraftige utvikling. 

Effektmål

Redusere subkulturelle forhold i hestesporten og tilrettelegge for et 
verdiskapende samarbeid. Et samarbeid som også skal øke hestesportens 
synlighet som samfunnsaktør.  

Prosjektmål

Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund og Norsk Hestesenter 
arrangerer ungdomssamling på Norsk Hestesenter, Starum, med inviterte 
deltakere fra Norsk Jockeyklubb. 



OPPSUMMERING AV HELGEN

Med fokus på det faglige og sosiale

På programmet stod både teori og praksis, med fokus på hestevelferd og 
smitteforebygging, longering, fôring, hovpleie, kjøring og ridning. Noe av målet 
med "Sammen om hesten" er at vi skal lære på tvers av grener, og derfor var 
programmet lagt opp til at medlemmer av DNT fikk prøve seg i ridehuset, mens 
medlemmer av NRYF skulle bli kjent med trening av travhester. Ellers var vi samlet 
på de øvrige stasjonene som ble holdt av dyktige instruktører på Starum. Under 
praksis-delen av fôring fortalte en av deltakerne: -jeg har jo hørt om dette flere 
ganger før, men jeg forstod det ikke før nå.

Fredag kveld reiste vi, sammen med alle studentene på NHS, til Biri Travbane. Her 
fikk vi informasjon om banen og samarbeidet mellom travbanen og Gjøvik 
Rideklubb, samt omvisning på anlegget. I tillegg ble 9 personer trukket ut til å kjøre 
tandem, og det var store smil som kom ut av banen. Resten av kvelden ble tilbragt i 
restauranten der vi hadde en hyggelig aften sammen med studenter og 
instruktører fra NHS.



Besøk av Bror Helgestad og Hest360

Lørdag fikk vi besøk av påtroppende SP-ordfører i Østre Toten 
Kommune, Bror Helgestad. Helgestad fikk være med deltakerne 
rundt på anlegget og han syntes det var inspirerende og morro å 
få treffe ungdommen. - Vi er veldig stolte over å ha et 
hesteanlegg som Norsk Hestesenter i kommunen, og det er 
selvsagt kjempefint at man legger arrangementer som dette hit 
(ref. www.nhest.no).

Søndag kom Hest360 v/Märtha Louise og Geir Kamsvåg på besøk 
til oss. De startet dagen med et engasjerende innlegg om 
viktigheten av at vi samarbeider i hestesporten. Gjennom 
formiddagen fulgte de med rundt på ulike stasjoner, og det ble 
mye læring og morro underveis. Se Märtha Louise og Geir 
sin vlog fra Starum her.

https://www.youtube.com/watch?v=Qqd8zfToQYM&t=780s


HVORDAN KAN 
MAN PÅ TVERS 

AV GRENER I 
HESTESPORTEN 

SKAPE LOKALT 
SAMARBEID?

Deltakerne av «Sammen om hesten» gjennomførte 
gruppearbeid med denne problemstillingen. Vi har 
samlet sammen svarene og oppsummert dem, og her 
kan du lese en rapport med deres forslag og tiltak. 



DEL 1 

KULTUR OG 
VERDIER 

Vi må 
kommunisere og 

holde dialog 

Vi må respektere 
hverandre 

Vi må være 
positive til 
hverandre 

Vi må være åpne 
og nysgjerrige 

Vi må 
fremsnakke 

hestesporten og 
synliggjøre den 
for samfunnet



Del 2

AKTIVITETER 
OG TILTAK 

Lokale utviklingssamlinger 
og felles arrangementer 

Sosiale møteplasser
Danne og utvikle 
flerbruksanlegg 

Markedsføre på tvers av 
grener og ut mot 

samfunnet 

Kunnskapsdeling på tvers 
av grener – lære av 

hverandre 

Stevner/arrangementer 
med «rom for alle»

Samarbeid om «hestens 
dag» 

Samarbeid mellom lag og 
foreninger, på tvers av 

grener 

Hestesportorganisasjonene 
samarbeider om 

utviklingssamlinger for 
hestesporten i Norge. 



Del 3

SENTRALE FAKTORER 
Drøfting av gruppearbeidet

Med bakgrunn i oppsummeringen 
danner det seg fellestrekk og vi har 
konkretisert dem i disse faktorene: 



FLERBRUKSANLEGG

Det finnes i både trav-, ride- og galoppsporten anlegg rundt 
om i hele Norge. Dette er anlegg som i dag ofte kun er 
tilpasset de enkelte grenene. Ved å utvikle disse til 
flerbruksarenaer kan man utnytte et ubrukt potensial i 
anlegget. I seg selv kan det også være miljøskapende for 
mennesker med interesse for hest. Flerbruksanlegg kan 
tilrettelegge for hyppigere og økt aktivitet. Dette kan 
stimulere til nysgjerrighet i omgivelsene og således være 
tiltrekkende for mennesker som finner aktiviteten 
interessant. Først og fremst har dette en verdi for 
hestesporten i seg selv, men ser man det i et større bilde så 
kan det også ha rekrutterende effekter ved seg. 



TVERRSPORTSLIGHET

Denne faktoren kan vi forstå i to dimensjoner; for hesten og for 
utøveren. Hesten er et allsidig bruksdyr, og kan inneha flere egenskaper 
enn hva den normalt brukes som. Ved fokus på at hesten kan benyttes i 
flere sammenhenger, gjør at vi utnytter dens egenskaper på en bedre 
måte. Eksempelvis kan en travhest etter sin karriere i travbanen ha 
utmerkede forutsetninger til å bli en ride-/hobbyhest.

Det andre punktet om tverrsportslighet er utøveren. At en utøver i 
hestesporten beveger seg på tvers av grener kan stimulerer positivt på 
områder som næringsutvikling, interesse, miljø i hestesporten og så 
videre. Kort sagt: flere tilbud gir flere muligheter. Eksempelvis kan det for 
en person som ønsker å jobbe med hestesport være flere 
næringsmuligheter ved å se på tvers av grenene. 



FELLESAKTIVITETER

Faktoren fellesaktiviteter har en sammenheng med de 
punktene som er nevnt tidligere, spesielt i henhold til 
flerbruksanlegg. Ser man det videre så kan vi tenke 
fellesaktiviteter i en arrangementssammenheng. 
Hestesportsarragementer som innehar ulike heste-aktiviteter 
kan treffe et større publikum, og således skape større 
engasjement, medieinteresse og synlighet. Således kan 
fellesaktiviteter være med å øke hestesportens synlighet i 
samfunnet. 



RESPEKT OG FREMSNAKKING

Denne faktoren har sammenheng med ungdomssamlingens effektmål, som ønsker å 
redusere subkulturelle forskjeller i hestesporten. Hestesporten i Norge har ikke, historisk 
sett, samarbeidet mye på tvers av grener. De ulike grenene har i større grad drevet for 
seg selv. Dette kan ha bidratt til forskjellige opplevelser av hverandre, noe som igjen kan 
ha stimulert til negative holdninger. 

Hestesporten er selv ansvarlig for sin egen legitimitet. Måten vi handler på er helt 
avgjørende for hvordan omgivelsene oppfatter oss. Synliggjør vi oss med positiv 
samhandling og respekt – vil omgivelsene oppfatte oss deretter. 

Samfunnet endrer seg hele tiden, og nå hyppigere enn tidligere. For at hestesporten i 
fremtiden skal kunne opprettholde sin plass som samfunnsaktør vil et økt samarbeid 
være viktig. Et samarbeid som danner grunnlaget for en større og sterkere  helhet. For å 
oppnå dette vil respekt og framsnakking være sentrale elementer.  



NORGES RYTTERFORBUND

Tine Fossing Skoftedalen
tineskoftedalen.fossing@rytter.no

DET NORSKE TRAVSELSKAP

Marius Lundstein
marius.lundstein@travsport.no

Takk til alle deltakere og samarbeidspartnere på “Sammen om hesten” 2019!  


