
Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter og Bransjeforeningen for rideskoler har den glede av å 

invitere til: 

Bærekraftige rideskoler – et kompetansekurs for økt kvalitet, vekst og 

lønnsomhet. 

Hvem er kurset for: 

For alle dere som driver rideskole eller sitter i et verv i rideklubben som gir deg ansvar for 

rideskoledrift. 

Kurset består av 3 moduler. 

Alle emnene følges opp individuelt med veiledning og tilpasses din rideskole. Etter endt kurs vil du ha 

produsert en bedriftshåndbok for din rideskole som vil være full av tips, konkrete fremgangsmåter og 

planer. Det må påregnes noe egenarbeid med håndboken mellom modulene. Omdømme, etikk og 

hestevelferd vil være en rød tråd i alle modulene. 

Modul 1 vil være 1.-3.oktober 2021 på Norsk Hestesenter. 

Modul 1 handler om praktisk drift av en rideskole. Der vi ser nærmere på «Roller og regler», 

«Ansettelsesforhold», «HMS og praktisk drift i henhold til lover og regler», samt at Lotta Hillbom 

kommer og foreleser for oss om “Rideskoler drift med tanke på lønnsomhet og motivasjon”. 

Modul 2 vil være januar/februar 2022, denne vil være digital. 

Modul 3 vil være mai/juni 2022 på Norsk Hestesenter.  

Pris: 7000.- inkl. kost og losji.  

Det vil være mulig å søke om delbetaling.  

Påmelding:  

Skriv en søknad der du forteller om deg selv og din bedrift. Den må inneholde følgende: 

• Kort informasjon om deg som deltager (Navn, alder, erfaring, din rolle i bedriften du jobber i

og hvilke arbeidsoppgaver du har)

• Kort informasjon om bedriften du «representerer»: lokalitet, aktiviteter, størrelse (antall

hester, elever og ansatte) driftsform, tilknytning til klubb eller ikke.

Send søknaden til: hanne.dahl@nhest.no innen 28.juni. Hanne svarer også på spørsmål 

om modulene. 

Vi tar inn maks 15 deltagere. Du får beskjed innen 5.juli om du har kommet med eller ikke. 
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Disse foredragsholderne kommer på modul 1:  

Lotta Hillbom har lang erfaring med å jobbe som rideskolesjef og leder i rideklubber. Hun er et godt 

forbilde i hestenæringen, og hun har mye kunnskap og erfaring om hvordan å få en rideskole 

fremgangsrik. I dag jobber Lotta som foredragsrådgiver i Svenska Ridsportsforundet. Lotta skal 

snakke om hvordan du kan drifte din rideskole lønnsomt, både med tanke på økonomi, personal, 

kunder og hester.  

Christine Stray er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Hun er sertifisert coach og har 

tilleggsutdanning innenfor HR, arbeidsrett og consulting.  

Christine har mer enn 20 års erfaring innenfor organisasjons- og lederutvikling, HR og endringsledelse 

i offentlig og privat sektor. Christine har drevet med hest i mange år, og har gjennom dette også 

erfaring fra problemstillinger og utfordringer som kan oppstå i grensesnittet mellom frivillig 

styrearbeid og profesjonell drift av rideskoler.   

Christine skal snakke om:  

• Styrets sammensetning, kompetanse, roller. Grensesnitt / samarbeid mellom frivilling 

styrearbeid og profesjonell drift av rideskoler. 

• Ansettelser – Rekruttering og introduksjon av nyansatte 

 

Redd Barna:  

Trygg på trening med Redd Barna er et kurs som skal gjøre klubben/stallen deres til et trygt sted for 

barn. Kurset gir trenere, ledere og andre voksne i stallen kompetanse om hva seksuelle overgrep er, 

hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle 

overgrep i egen klubb/stall. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

 

  


