
Idékatalog



Markedsføring



Giv genstarterne en forståelse for andre aspekter ved 

ridning.

• Ridning styrker core muskulaturen og er god træning

• Ridning kan være middel til mindfulness

• Ridning behøver ikke foregå i ridehus

Brande andre aspekter ved ridning



Arrangere visuelle konkurrencer som lægges op til deling 

af billeder på sociale medier.

• Fotosafari

• Giv udfordringen videre

• Forældre/børn udfordringer (tag din mor eller far 

med til ridning)

Visuelle konkurrencer



Mulighed for at møde klubben og hinanden online. 

• Guidet digital rundvisning i rideklubben

• Videomøde som introduktion til klubben

Digitalt (opstarts)møde



Klog brug af de sociale platforme

• Samarbejde med influencers

• Google optimering

• Samarbejde med kommune og lokale aktører

• Brug af eksterne lead agenter som Funnelfirst og 

Motivo

Digitalt markedsføring



Invitation til at værge flere medlemmer

• Member get member

• Konkurrencer for at skaffe medlemmer

• Invitation til at tage en ven med

• Tag din forældre med

Member get member



Visning af rideklubben, og hvem der er der.

• Visning af de forskellige profiler i en rideklub med foto 

og video

• Visning af klubber nær dig

En som mig



Læringsvideoer

• Undervisningsvideoer for voksne med inspiration fra 

eksempelvis ryttermærker (ryttermærker for 

voksne/seniorryttermærker)

• Intro videoer om strigling, sikkerhed

• Videoundervisning med muligheder for aktiviteter 

online (videoundervisning ved at se andre ride, 

undervisning i hestens reaktionsmønster, korrekt 

opstilling mm.)

Videoundervisning



Aktivitetstyper



Ridetræning for flere

• Forældre-barn ridetimer 

• Tilbud om voksenridning samtidig med barns 

undervisning

• Styrketræning samtidig med barns ridning

• Teoriundervisning i hesteadfærd mens barnet rider

• Leje af pony til træk/skridt tur med familien i skoven.

Familie ridning



Nem opstart

• Intro møder

• Prøve timer

• Fast kontaktperson

• Åbent hus

• Åben stald

• Åben klub- flere forskellige aktiviteter

Intro



Komme godt i gang igen

• Kurser i basale teknikker målrettet genstartere

• Aktiviteter med fokus på tryghed og genkendelighed

• Ridning i naturen – socialt samvær

• Fællesskab for genstartere

• Lær hesten at kende-aktiviteter

Brush up kurser



Nogen at følges med

• Mentorordning for genstartere- En der introducere 

genstarteren til rideklubben, som er ligesom en selv

• Uddanne mentorer i at være specialvært for nye 

Den gode velkomst



Anderledes træningssteder

• Aktiviteter i naturen

• Orienteringsridt

• Skattejagt

• Naturridt fast 1. gang om måneden

Naturoplevelser



Styrkelse-og brug af kroppen

• Rytterfitness

• Coretræning

• Videoanalyse

• Branding af ridning som motionsform

Træning



Ridning til at styrke den mentale balance

• Rideterapi

• Stressreducerende

Mental balance



Matche genstarter og hest

• Tilbyde voksen voltigering en af gangen, resten af 

holdet træner rytterfitness og voltigering på jord

• 5-6 voksne pr. hest

Voksen Voltigering



”Den moderne rideklub”



Lokale samarbejder

• Med kommunen- link til rideklubben fra velkommen til 

kommunen site

• Med turistforbundet- link med oplevelser på 

turistforbundets site

• Tjene penge til klubben med events

Eksterne samarbejder



Kom når det passer dig

• Klippekortsordning

• Ridetimer efter behov

• Mulighed for at booke online evt. via facebook

• Fast booking af samme hest

Struktur efter genstarterens behov



Samarbejdsrelationer

Andre idrætsgrene eller lokale virksomheder

• Samarbejde med golfklubben, de prøver ridning – I 

prøver golf

• Samarbejde med lokale virksomheder, en invitation til  

at komme og prøve ridning

• Kombiner evt. med gæster udefra vinsmagning, 

foredrag  ect og ridning.


