
Kapittel 2 - Aktivitetar og arrangement 

 
Her finn du ulike aktivitetar og arrangement som andre lag har gjennomført med suksess i 
fleire år. Her er både enkle og meir ressurskrevande aktivitetar. Til kvart døme finn du 
kontaktpersonar som kan gje gode råd og tips til nye arrangørar.  
 
 
 

Skauendagen  
Arrangør: Oslo og Akershus Fjordhestlag (i 
samarbeid med lag og foreninger i Fet kommune) 
Kort om: Bygdedag i Fet kommune. 
Lagene/foreningene bidrar med hvert sitt, skaper 
sammen et hyggelig arrangement for store og små. 
OAFL har hatt runderidning og kjøring med hest 
og vogn og vært med i opptog.  
Mål for arrangementet: Hyggelig arrangement 
for store og små. Får reklamert for laget sin aktivitet og for fjordhesten for mange utenom 
lagets medlemmer. Rekrutterende for laget. Tjener penger på runderidning og kjøring. 
Utfordringar: Må planlegges godt i samarbeid med de andre aktørene. 
Behov for ressursar: Trygge kjøre- og ridehester, rutinerte kusker, leiere, mannskap til 
kjørehestene, til å løfte på og av ryttere, mm. På forhånd lage kjøretrase for å unngå store 
folkemengder. Lurt med rampe for av- og påstigning.   
Kontaktperson: Kari Reitan, kareita@online.no tlf 95846310 
 
 
 
 

Vinterstevne (også kalt “Blaker Grand 
National”)  
Arrangør: Oslo og Akershus Fjordhestlag 
Kort om: Varierende innhold gjennom tidene, blant 
annet tømmerkjøring, travløp med spisslede, men også 
galoppløp, snørekjøring med/uten rytter, gymkhana, 
brukskjøring og presisjonskjøring med slede mm.   
Mål for arrangementet: Å gi et tilbud til så mange 
som mulig i alle aldre. Det skal være morsomt og uten 
for store krav til å delta. Vektlegger sikkerhet og 
rettferdig bedømming. Fin mulighet til å arrangere kurs 
i forkant i de ulike grenene som skal arrangeres (for 
eksempel tømmerkjøring, brukskjøring). 
Utfordringar: Vær- og føreforhold 
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Behov for ressursar: Sekretariat, banebygger/dommer, speaker, banemannskap, kiosk, 
parkering. Materiell til de ulike grenene.  
Kontaktperson: Kari Reitan, kareita@online.no tlf 95846310 

 
Vårdag på Voss 

Arrangør: Voss Fjordhestlag 
Kort om: Laget legg opp til tradisjonell bruk av 
fjordhesten i arbeid som pløying, spreiing av kunstgjødsel 
og kløving. Hestane går både enspent og i par framfor dei 
ulike reiskapa. 
Mål for arrangementet: Syne fram fjordhesten i 
tradisjonelt arbeid, og lage ein sosial og kjekk dag for 
både laget sine medlemmar og publikum  
Korleis gjennomføre: Få tak i trygge, gode 
arbeidshestar, relevant utstyr og personar med 
kompetanse på bruk av hest i arbeid. Ha også opplegg med mat (gjerne noko enkelt) og kaffi, 
slik at det blir god drøs rundt maten. 
Utfordringar: Vêret og tryggleik rundt heste-aktiviteten. Ein må ta høgd for at det kjem 
barnefamiliar, så det må informerast godt om framferd saman med hest. 
Behov for ressursar: Relevant utstyr til arbeidet, bålpanne, utstyr til kaffi og mat. 
Kontaktperson: Olav Langesæter tlf. 99461909 og Svanhild Bidne Dolve tlf. 95937047. 
 
 
 

Osebergdagen 
Arrangør: Vestfold Fjordhestlag 
Kort om: Aktivitetsdag for ryttere og kusker i alle 
aldre. Gymkhana, turritt, gjennomkjøring/ridning av 
sprang/dressur/kjøreklasser. 
Mål for arrangementet: Sosial samling og 
rekruttering 
Korleis gjennomføre: Bruke enkle midler for å lage 
baner, kommer langt med å ta naturen i bruk. 
Eventuelt banemateriell og enkle hindre/gymkhanaløyper. Lurt å skaffe seg noen premier fra 
lokale bedrifter i forkant og dele ut sløyfer, i hvert fall i klasser for de minste, de setter stor 
pris på en sløyfe. 
Utfordringar: Ingen, dersom ambisjonsnivået legges lavt. Ved ønske om dressur, presisjon 
etc må man huske å ikke lage uoffisielle stevner da dette bryter med NRYF’s regler. Må kun 
være trening/programridning. 
Behov for ressursar: Kan justeres etter ambisjonsnivå. Treninger til NRYF-klasser krever 
noe banepersonell. Gymkhana, leiing og turridning kan oftest løses med de som dukker opp 
med sine hester, men kjekt med en koordinator, og noen som stiller med en kiosk. Mat og 
drikke bidrar til det sosiale. 
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Kontaktperson: Lisbeth Strandum lstrandum@gmail.com tlf 93237537 
 

 
Orienteringsritt 
Arrangør: Stall Moa, Rauma kommune 
Kort om: Orienteringsløp til hest. Langs veg og i 
terreng. For både uerfarne og erfarne ryttarar. 
Film som viser kva orienteringsritt er: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fi0mP-
ql9f4 

Mål for arrangementet: Skape eit arrangement 
som absolutt alle kan vere med på, uavhengig av 
grein, erfaring og rase.  Folk skal våge å bli med på 
noko med hesten sin, oppdage nye sider ved seg sjølv og hesten, få motivasjon og ei flott 
oppleving.   
Korleis gjennomføre:  
For eksempel klasser for junior, rekrutt og to konkurranseklasser, kort og lang løype. 
Reglane er enkle, kan følge vanlege o-løpsreglar. Postane må takast i riktig rekkefølge. Det er 
ikkje lov til å ri på dyrka mark, og hestane skal ikkje virke sprengridd når dei kjem i mål.  
Utfordringar: Må ha utstyr for tidtaking. Det er svært viktig å vere på god fot med 
grunneigarar, og å fjerne møkk etter vegar og stiar i ettertid. 
Behov for ressursar: Orienteringsutstyr (postar, kart) tidtakarutstyr 
Kontaktperson: Ingeborg Morstøl, post@moagard.no tlf 98657542 
 
 
 
 

Meisterskapstrening - NM-samling 
Arrangør: Nedre Buskerud Fjordhestlag 
Kort om: Fellestrening frem mot store mesterskap 
som NM, Nordisk og EM. Alle aktuelle klasser, med 
profesjonell trener eller som ren deltakersamling. I 
sprang og kjøring hvor trening innebærer banebygging, 
gjenoppbygging av revne hinder osv er det en stor 
fordel å gå flere sammen om treningen for større 
utbytte. 
Mål for arrangementet: Få med flere fra laget til å 
starte, og gi ekvipasjene muligheter til å forbedre seg mot stevnene, skape lagånd. 
Korleis gjennomføre: Legge samlingen til et sted som inneholder aktuelle fasiliteter, 
ridebane, lage seg en maratonbane i skogen. Invitere instruktør ved behov. 
Utfordringar: Å finne fagfelt og instruktør som fenger mange. Be lagets medlemmer om 
innspill. 
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Behov for ressursar: Instruktør. Noen som bærer og rydder ved sprang og kjøring. 
Kontaktperson: Lisbeth Strandum lstrandum@gmail.com tlf 93237537 
 
 
 

 
 
 
 
Open stall 
Arrangør: Osterøy Fjordhestlag 
Kort om: Laget arrangerer open stall for å 
skape ein arena der fjordhesten vert vist fram 
til heile bygda, med spesielt fokus på barn og 
unge. Aktivitetane er barneriding, køyring 
med hest og vogn, stelling av hest, sosialt 
samver og kiosksal. 
Mål med arrangementet:  Målsettinga er å 
nå dei som ikkje allereie driv med hest. Det er 
ein fin måte for laget sine medlemmar å samarbeide om å rekruttere nye medlemmar.  
I tillegg kjem det mynt i lagskassa. Forrige Open stall på Osterøy gav 5000 kr i inntening til 
laget.  
Korleis gjennomføre: Sett av ein dato og marknadsfør denne i lokalavisa, på Facebook og 
gjerne sett opp plakatar lokalt. Planlegg arrangementet godt. 
Utfordringar: Ha tilstrekkeleg med kompetent personell i kombinasjon med kvalitetsikra 
fjordhestar. Fokuset på tryggleik må vera høgt på slike arrangement.  
Behov for ressursar: 10 personar, 5- 8 gode fjordhestar. I tillegg treng ein folk som vil 
bidra med kaker o.l til kiosken. 
Kontaktperson: Gunvor Bysheim gun-ma-b@online.no tlf: 92842442  
 
 
 
 

Turdag i naturen 
Arrangør: Bl.a. Østfold Fjordhestlag  
v/fam. Frank Skubberud 
Kort om: Legge opp en avtalt rute til et mål, møtes 
på avtalt sted og tid. Alle rir/kjører sammen for å øke 
den sosiale faktoren. 
Mål med arrangementet: Sosial samling. 
Korleis gjennomføre: Samle noen gode kjørehester 
som kan trekke vogn med en gruppe mennesker og la folk ri egen hest. Legge ut på en avtalt 
tur sammen i skogen. Ha med noe å bite i i hestevogna, eventuelt at noen står klar med bål 
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etc på målet for turen. La praten gå, det er sjelden noe problem blant hestefolk. Oppfordre 
gjerne til at noen baker med noe etc, så blir det lite å gjøre på hver. 
Utfordringar: Ingen 
Behov for ressursar: Hester og folk 
Kontaktperson: Lisbeth Strandum lstrandum@gmail.com tlf 93237537 
 
 

 
 
 
 
Nasjonale hestarasers cup 
Arrangør: Borge Rideklubb 

Kort om: Ride-/kjørestevne åpent for de særnorske 
rasene 
Mål for arrangementet: Fremme aktiv bruk av 
rasene, skape engasjement. 
Korleis gjennomføre: Lage statutter for cup’en. 
Eksempler kan fås av kontaktperson. Arrangere 
stevne, hovedsaklig på D-stevne nivå. Optimalt sett få til at flere arrangører i omegnen drar i 
gang stevner, så man får til en cup som favner utover egen klubb. Ha innledende avdelinger + 
finale med flotte sløyfer og premier. Stevnet kan åpnes for alle raser i åpne klasser, men ha 
egen premiering for de særnorske i hesterasecupen dersom deltagelsen blir for lav. 
Utfordringar: Må arrangere stevne som NRYF-stevne, de lagene som ikke er rideklubber 
må samarbeide med lokal rideklubb.     
Behov for ressursar: Fasiliteter og teknisk personell som NRYF krever 
Kontaktperson: Lisbeth Strandum lstrandum@gmail.com tlf 93237537 
 
 
 

Utstillingssamling 
Arrangør: Ørsta og Volda Fjordhestlag  
Kort om: Arrangerast før utstillingssesongen. 
Førebuing til utstilling: mønstring, trene på 
køyreprøve, manklipp, fôring, mm. 
Mål for arrangementet: Å vekke interessa for 
utstilling og avl, formidle kunnskap, dele kunnskap og 
erfaringar, gjere kvarandre gode og ha det kjekt i lag. 
Styrke gruppefølelsen og styrke det gode fellesskapet.  
Korleis gjennomføre: Samlinga foregår på utstillingsplassen/i ridehallen. Innleigd instruktør. 
Kursdeltakarane kjem med forslag til kva samlinga skal innehalde. 
Utfordringar: Ingen spesielle. 
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Behov for ressursar: Leige inn instruktør eller bruke interne krefter. 
Kontaktperson: Lisbeth Myklebust lisbeth.mo.myklebust@tussa.com tlf 97167490 
 
 
 

Uoffisiell utstilling 
Arrangør: Nedre Buskerud Fjordhestlag 

Kort om: Uoffisiell utstilling for alle hester 
uansett kjønn, alder og rase. Lavterskeltilbud for 
de som synes utstilling er offisielt og litt 
skummelt. Åpner også for blandingshest, ikke 
kjørbar hest osv. På utstillinger blir det gjerne 
kort med tid og lite rom for tilbakemeldinger. 
På uoffisielle utstillinger legger man vekt på å 
forklare nøye hvorfor dommeren dømmer som 
han/hun gjør, og forklare kroppen opp mot 
bruken av den aktuelle rase/hest. Hvis det er tid og plass for bruksklasser/prøver er det 
veldig fint å ha med som øving. Særlig leieklasser for barn. 
Mål for arrangementet: Sosialt, kan gi flere deltagere på offisielle utstillinger om folk får 
mersmak. Kompetansebyggende samtidig som det er hyggelig og avslappet. Har en tendens 
til å være populært og trekke folk fra mils omkrets = knytte nye kontakter. Det kommer 
ofte mye folk for å se på. Lurt å ha en kiosk som selger mat, snacks og drikke, vi dro inn mye 
kioskpenger på våre utstillinger. 
Korleis gjennomføre: Booke inn en dommer. Anbefaler å bruke noen som dømmer 
utstillinger eller er pensjonert så folk føler tilbakemeldingene blir reelle. Sette opp en 
utstillingsring, og eventuelt bane for bruksprøver. Lurt å lage katalog, gir proft inntrykk. Pass 
på å skille hingster om det er mye hester på liten plass. 
Utfordringar: Plass 
Behov for ressursar: Dommer, skriver, innpisker, sekretariat. Evt kiosk. 
Kontaktperson: Lisbeth Strandum lstrandum@gmail.com tlf 93237537 
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Tradisjonelt lagshingstehald 
Kort om:  
Laget leiger eller kjøper avlsgodkjend hingst, har 
hingsten i oppstalling eller på beite gjennom 
avlssesongen (evt lenger, avhengig av avtale). Hingsten 
står anten i stasjon eller går på slepp i 
sommarsesongen. Lag kan gå saman i samarbeid om 
hingst (evt fleire hingstar).  
 
For å oppnå avl med god breidde i bruken av fedre er 
det ein fordel med rullering av hingstar i dei ulike 
distrikta i landet. Lagshingstehaldet kan vere ein god 
bidragsytar for å oppnå dette på landsbasis. 
 
Mål for aktiviteten: Drive lokalt avlsarbeid og ta vare på kulturen rundt hesteslepp og 
fjordhestavl. Det er fint å ha eit hingstetilbod til hoppeeigarar i området. Hingstehold er med 
på å skape engasjement og samhold i laget. Det er viktig at yngre generasjonar forstår nytten 
og får tilgang på kompetanse og erfaring, dette kan vere med å gi interesse for fjordhest og 
avl. 
Korleis gjennomføre: Kan vere lurt å undersøke i distriktet kor mange hopper som er 
aktuelle, for å berekne om det går greit økonomisk å leige/kjøpe og halde hingst i laget.  
Utfordringar: Krev ein viss kompetanse for å halde hingst og vurdere hopper i høve brunst 
etc. Krev eldsjeler og ivrige medlemmer som kan bidra i eit vaktsystem på 
stell/foring/handtering av hingst, henting av hopper og tilsyn på beite.  
Behov for ressursar: Økonomi til å leige/kjøpe hingst, folk til vaktliste, god kontakt med 
lokal veterinær i tilfelle skader og evt drektighetskontroll. Laget må ha tilgang på kompetent 
hingstehaldar og eigna beiteområde med gode gjerder.  
Kontaktpersonar:  
Sunnfjord Fjordhestlag v/Vidar Heggheim, vidar_heggheim@hotmail.com tlf 971 51 649 

Osterøy Fjordhestlag v/Jonas Vevle, jonasvevle@gmail.com tlf 90166311 
 

 
 
 
Julebord/sosial samankomst 
Rundt i laga finn vi gode døme på at eit enkelt julebord kan vere eit miljøskapande tiltak med 
lav terskel. Arrangementet kan samle både store og små. Nokre lag arrangerer dette på 
stallen i ei enkel form, medan andre har ei meir formell ramme rundt arrangementet. 
Uansett form kan eit julebord vere eit godt høve for medlemmene til å bli betre kjende og 
gje grunnlag for vidare samhandling og samspel i laget. Kan gjerne byggast på med eit 
teoriseminar. Eller kanskje kanefart? 
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