Rytterglede og hestevelferd i fokus

Rytterglede for alle
– på alle nivåer
Norges Rytterforbund – visjon:
Rytterglede for alle
– på alle nivåer uavhengig
av alder og kjønn

Norges Rytterforbund (NRYF) har som formål
å fremme ridesporten i Norge og representere
idretten internasjonalt. Dette gjør vi gjennom
blant annet konkurransevirksomhet, klubbdrift
og trenerutdanning.
Vår visjon er å skape «rytterglede for alle – på
alle nivåer uavhengig av alder og kjønn». Dette er
basert på Norges Idrettsforbunds visjon «idrettsglede for alle».
For å hjelpe oss selv til å etterleve våre verdier,
har NRYF vedtatt verdikoden “RASK”.

“RASK” står for:
Respekt overfor hesten, utøveren og organisasjonen
Ansvarlighet overfor hesten, utøveren og organisasjonen
Sikkerhet overfor hesten, utøveren og organisasjonen
Kunnskap om hesten, utøveren og organisasjonen
Vi er et av svært få særforbund hvor samspillet
mellom dyr og mennesker står i fokus, og det
eneste særforbund hvor gutter og jenter konkurrerer på like vilkår. All våre aktiviteter bygger på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse,
ærlighet og dyrevelferd.
NRYF er en positiv verdiskaper hvor alt arbeid
skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
likeverd. Videre skal alle aktiviteter tilrettelegges
på en slik måte at sikkerheten settes i høysetet.

Norges Rytterforbund – fakta
• Stiftet 10.desember 1915
• 12. største særforbundet i NIF
• 35 000 medlemmer
• 9 ulike grener
• 17 kretser
• 340 klubber
• Ca. 1000 stevner per år (fra klubb til
nasjonale stevner)
• Medlem av
- Norges Idrettsforbund og Olympiske og
paralympiske komité (NIF)
- European Equestrian Federation (EEF)
- Fédération Equestre Internationale (FEI)
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TRYGGE HALLER
FOR HESTESPORT
Vi i Borga forstår oss på hestesport, og det er nok grunnen til
at ridehallene våre har blitt så
populære.
Vi tilbyr store muligheter for
kundetilpasninger, slik at du alltid
får det du ønsker og trenger til
hestene dine.
Med Borga kan du bygge uten
bekymringer. Våre løsningsorienterte selgere og prosjektledere veileder deg fra idé til
ferdig bygg, akkurat som du vil
ha det.
Besøk oss på
messen under
Norwegian
Horse Festival 20-24 februar.

Ledende på ridehaller

De ulike grenene
Feltritt
Feltritt er ryttersportens triatlon. Tre ulike øvelser på samme
hest, på samme stevne. Her testes blant annet mot, tillit,
utholdenhet og kontroll samt rytterens hestekunnskap.

Distanse
Dette er ridning over lengre distanser for å prøve hestens
utholdenhet og hurtighet. Samtidig skal rytterens kjennskap
til hesten, dens gangarter og evne til å ta seg frem i terrenget
prøves.

Dressur
En dressurhest lytter til rytterens usynlige signaler før den
utfører øvelser med spenst og balanse. Sammen «danser»
de gjennom øvelsene som skal vise hest og rytter i perfekt
samspill.

Funksjonshemmede
Ridning som konkurranse og sport generelt kan drives av alle
typer funksjonshemmede. Ridetilbud kan tilpasses funksjonshemmede i alle aldre.

Islandshest
Foruten de mest kjente gangartene skritt, trav og galopp, behersker islandshesten tølt og pass. En islandshest skal minst
være 4-gjenger, det vil si den må kunne tølte. Det finnes også
hester som mestrer pass, såkalte 5-gjengere.

Kjøring
I kjøresporten er tradisjonene bevart, samtidig som grenen
byr på fart og spenning. I kjøring konkurreres det i disiplinene
presentasjon, dressur, maraton og presisjonskjøring – med
enten en, to eller fire hester foran vognen.

Sprang
I sprangridning tester man mot, samarbeid, kontroll,
dyktighet og tillit. I løpet av ca. ett minutt skal disse delene
klaffe sammen for å komme feilfritt gjennom banen, på
raskest mulig tid.

Mounted Games

Voltige
Voltige er turn til musikk på hesteryggen. I voltige konkurreres det individuelt eller i team. En individuell ekvipasje
består av en hest, en longør og en voltigør. I et team
består en ekvipasje av en hest, en longør og fire eller seks
voltigører.

Konkurranse på ponnier utført i høy fart og med høy presisjon
av ryttere i ulike aldersgrupper. Konkurransene ris som stafett
hvor flere lag rir mot hverandre og spenningen ikke er over
før siste rytter er i mål. Det konkurreres både som lag, par og
individuelt

Medlemsfordeler
Rideklubbene er navet
i vår organisasjon, og
som medlem av en
rideklubb tilsluttet
Norges Rytterforbund,
nyter du godt av medlemsfordelene fra våre
samarbeidspartnere.

Ulykkesforsikring – lisensierte ryttere
Medlemsblad
Vårt medlemsblad Hestesport utkommer med åtte NRYF har gjennom sitt samarbeid med If, tilbud
utgaver i året. Her kan du lese fagartikler, intervju- om ulykkesforsikring for lisensierte ryttere.
er med ryttere og reportasjer fra inn- og utland.
Dyreforsikring
Gjennom Agria Dyrefor
sikring får du medlems
rabatt på forsikringer.
Hotell
Rabatter på overnattinger. Koden
og link for å få denne rabatten
finner du i linken nedenfor.
Utstyr
Hos utstyrsleverandøren Skoies får du først og fremst kjøpe
den flotte Norges-kolleksjonen som er tatt frem
sammen med Kingsland. Denne får du kjøpt til
rabattert pris.

Ulykkesforsikring – medlemmer
Vi har i dag ingen kollektiv ulykkesforsikring for
medlemmer av rideklubber tilsluttet NRYF. Det er
imidlertid mulig for alle medlemmer, uavhengig
om du har lisens eller ikke, å løse ulykkesforsikring. Vilkårene er de samme som for lisensierte
ryttere. Ordningene har begrenset gyldighets
område – individuelle forsikringer må derfor lages
i tillegg for å få nødvendig dekning.

Ansvarsforsikring – klubb og krets
NRYF har gjennom avtale med Gjensidige en
ansvarsforsikring for klubber og kretser tilsluttet
NRYF. Forsikringen gjelder arrangement som
gjennomføres av klubber og lag tilsluttet NRYF.

Les mer om medlemsfordeler og avtaler her:
Reise
Som medlem av en klubb
i Norges Rytterforbund kan du nå få rabatt ved
å reise med Fjord Line AS. De til enhver tid
gjeldende rabatter finner du på linken nedenfor.

Som medlem av en
rideklubb – eller et
idrettslag – får du
også medlemsfordeler gjennom at din
klubb automatisk
er tilsluttet Norges
Idrettsforbund.

Flyreiser
SAS-sport er egne avtaler for den enkelte
rideklubb/-krets , der medlemmer får rabatter ved å fly med SAS.
Barneidrettsforsikring
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er forsikret gjennom
Gjensidige barneidrettsforsikring. Les mer på
gjensidige.no

Leiebil
Hertz er offisiell leverandør av leiebil til Norges
Idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komite. Vi gir derfor hele Idretts-Norge minimum
10 % rabatt over hele verden.
Les mer om medlemsfordeler og avtaler her:

Norgesmester i sprangridning 2018:
– Derfor valgte jeg hestesporten
24 år gamle Pål Flam fra
Fevik utenfor Arendal ble
Norgesmester i sprangridning i 2018. På hjemmebane.
Han er en av de som har fått
hestesporten inn med morsmelken, men det har aldri
vært noe press om å ri, selv
om far Peter var både landslagsrytter og trener.

Pål Flam har opplevd mye på hesteryggen. Han
har ridd EM, både på aldersbestemte nivåer og
som senior. Han kvalifiserte seg – og deltok, som
første norske rytter, på det Europeiske rytterforbundets ungdomsakademi i sprangridning. Nå er
han ansatt som rytter for Stall Oxer i Drammen ,
og har åtte hester til disposisjon som han trener
og rir konkurranser på.
Hvorfor ble det hest og ridning?
– Jeg er jo født inn i det, men det har aldri vært
noe press hjemmefra. Jeg har også drevet med
friidrett – der jeg var ganske god, sier han med et
smil før han legger til at han også har drevet med
fotball.
Hvordan begynte det for deg? Rideskole eller
familieundervisning?
– Begynnelsen var med familien, men jeg har
vært innom rideskolen. Mamma er jo rideskolelærer så der red jeg for mamma, forteller Pål.
Hvor mye har det betydd for din karriere at du har
hatt «hele familien» rundt deg ved din satsing på
hesteryggen?
– Det har betydd alt for meg. Det er både opp- og
nedturer i denne sporten , og da er det godt med
støtte, spesielt på nedturene. Hele familien kjenner denne sporten, så de vet hva som kreves. Det
er også mye arbeid med hestene, og da hjelper
det å ha familien rundt deg som støtter og gir en
hjelpende hånd eller to.

Du har opplevd mye i løpet av en forholdsvis kort
tid på hesteryggen og reiser rundt i Europa på
internasjonale stevner og konkurrerer mot ryttere
som ofte er mer enn dobbelt så gamle som deg.
Ser du for deg et liv med hest i all framtid?
– Jeg ser nok for meg det, ja. Det er dette jeg vil.
I den situasjonen jeg er akkurat nå så jobber jeg
jo med et helt team for å få fram det beste i både
hestene og meg, sier Pål Flam, som ikke kunne
tenke seg en «vanlig» åtte-til-fire-jobb.

Avtalt brosjyreinnhold

– Slik det er nå , står jeg opp i seks-halvsjutida
på morgenen. Så møkker jeg noen bokser selv
før jeg setter meg på hesteryggen, og der blir jeg
til klokken er fire-fem på ettermiddagen. Nå for
tiden er det bare egen ridning. Tidligere var det
også treninger der jeg underviste andre.
Får du tid til annet enn hest? Som skjærgården på
Sørlandet om sommeren med reker og loff?
– Jeg har ikke tid til så mye annet enn hest. Jeg
har ikke noe savn etter å gjøre noe annet heller.
Jeg savner ikke lange ferier og reker. Jeg holder
jo på med det jeg synes er morsomst i hele verden, så da har jeg ikke tid til å savne noe annet,
forteller Pål.
Når du skal se etter hest. Hva legger du vekt
på da?
– Da er det flere kriterier som ligger i bunn.
Hvordan den er bygget i eksteriøret og vinkler i
bena og høver er det første jeg ser på. Så ser jeg
på mentaliteten. Er den modig eller lettskremt?
Og så er jeg veldig opptatt av teknikk og at de er
forsiktige med bena sine over hindrene. Så er det

ridbarhet, men ingen spesiell rase. Bare den gjør
jobben sin, er det greit og til slutt er det faktisk litt
magefølelse som avgjør. Spesielt om det er noe
man er i tvil om.
Ditt beste råd til de som vil begynne å ri nå?
– Begynn på rideskole. Få venner i miljøet der og
ha det gøy. Skaff deg god kunnskap om hesten
og sporten før du skaffer deg egen hest.
Ditt beste råd til de som skal kjøpe sin første
hest?
– Kjøp en trygg hest som man kan lære av. Ikke
nødvendig med en som vinner alle klassene dere
starter, men som kan litt og som kan utdanne deg
som rytter.
Hva hadde du gjort om du ikke hadde drevet med
ridning?
– Det er et veldig godt spørsmål, faktisk. Det har
jeg ikke tenkt så mye på, men jeg er ikke glad i
å sitte mye stille. Tror jeg ville hatt noe eget som
kunne skape noe for andre, sier Pål Flam.

Vil du bidra – uten å ri?
Teknisk personell
er de offisielle
funksjonærer eller
dommere på stevner
i Norge. De spiller
en viktig rolle både
ovenfor fair-play og
korrekt sport, men
også for dyrevelferden og utdanningen
av rytterne for fremtidige oppgaver.

For å bli autorisert som teknisk personell må
man gjennomgå kompetansegivende kurs, samt
gjennomføre årlig praksis. Utdanningen av teknisk
personell omfatter dommere, banebyggere,
stewarder og tekniske delegater.

Utdanningen omfatter:
• Dommere i alle grener

Utdanningene er bygget på en trinnvis gradering
fra aspirant til høyere grad gjennom en kombinasjon av teori og praksis. NRYF sentralt er ansvarlig
for utdanning av teknisk personell for alle grener
fra grad II og oppover, mens rytterkretsen har
ansvaret for aspirantutdanningen og grad I (med
unntak av dressurdommer I).

• Teknisk delegat i kjøring og feltritt

• Banebyggere i sprang, feltritt og kjøring
• Stewards i alle grener

Årlig praksis
Alt teknisk personell må gjennomføre årlig praksis
for å opprettholde autorisasjonen. Det er den
aktuelle autorisasjonsmyndighet som til enhver
tid fastsetter reglene for utdanning og krav for
opprettholdelse av autorisasjon.

Derfor – om du vil bli dommer, banebygger eller
steward – ta kontakt med din rideklubb for å finne
Fagkomiteene for teknisk personell fungerer
kurs du kan delta på for å bli teknisk personell i
autorisasjonsmyndigheter for den respektive
Norges Rytterforbund.
utdanningen.

SKOIES AS ER STOLT
HOVEDSPONSOR
FOR NRYF.
Skoies er kjent for sitt brede utvalg til hestesport og lever etter
mottoet «kunden først» Skoies
er et familieselskap med ca 10
ansatte lokalisert i Lindesnes
kommune.
Skoies leverer også en Norway
kolleksjon for alle hesteinteresserte i Norge, her kan kundene
velge det motiv som representerer deres lidenskap om det er
sprang, distanse, dressur, kjøring,
Islandshest osv.
Kolleksjonen finner dere gjennom
linken www.skoies.no/nryf

Besøk oss på www.skoies.no. Eller kontakt oss på mobil 404 01 414 eller post@skoies.no

Steward – med hestevelferden i fokus
Hjelpe - forebygge - gripe inn!
Disse ordene kan høres
ut som definisjonen på en
helt. Og det er de kanskje
egentlig, alle de som hver
helg finner veien til et av
landets mange ridestevner
og tar på seg oppgaven som
steward. Men hva er egentlig
en steward?

Bak denne betegnelsen står en person som er
utdannet fra Norges Rytterforbund (NRYF), noen
også fra FEI (det internasjonale rytterforbundet),
for å sikre at ryttere som deltar i et stevne gjør
dette med den største respekt for sine hester,
medkonkurrenter, teknisk personell, publikum og
alle som er involvert. Stewarden skal ha oversikt
over det som går for seg på hele konkurranseområdet og at god hestevelferd følges opp overalt.
Mottoet til en steward er nettopp «hjelpe – forebygge – gripe inn».
Stewardens oppgaver
Stewarder har til oppgave å veilede rytterne og
deres medhjelpere omkring deres rettigheter
og plikter i forbindelse med ridning, riktig utstyr
for hest og rytter samt håndtering av hestene på
stevneplassen. Stewarden skal forestå kontrollen
av ekvipasjene utenom selve konkurransebanen
i henhold til KR I. Stewarder har spesiell kompetanse i reglementenes bestemmelser om antrekk
og utstyr, i bruk av oppvarmingsbanen og om

avstraffelse og ukorrekt behandling av hest.
En steward kan ha kompetanse i én eller flere
grener.
For å bli steward må man være over 18 år, og man
må ha gjennomført KR 1-kurs. Deretter går man et
kurs i regi av NRYF, med både teori og praksis –
og ved bestått prøve og praksis sammen med en
annen steward, får man tittelen steward.
– Vår oppgave er først og fremst å sikre velferden til hesten, at den har den godt. Dernest er
sikkerhet vår oppgave – og så service til ryttere.
Vi skal gjøre det lett for rytterne – og så hjelpe
arrangøren med å få stevnet til å flyte, sier Geir
Madland, som har vært steward siden 1996 og
har tittelen Steward General.
Han ser en klart positiv utvikling i
sporten.
– I begynnelsen ble vi sett på som litt «vanskelige» fordi vi brydde oss om hvordan rytterne
gjorde tingene sine. Og på den tiden kunne

det noen ganger være litt mer høylytt på opp
varmingsbanene. Nå er det helt annerledes, nå
hører vi sjelden noen som hever stemmen. Både
trenere og ryttere har blitt flinkere til å snakke
sammen, og ordningen har en god aksept. Vi ser
også at rytterne krever mer av hverandre, og at
folk griper inn overfor hverandre hvis det trengs.
Det er generelt økt kunnskap og mer fokus på
horsemanship og god oppførsel.
Stor forskjell på stevnene
Ved alle stevner fra UK-nivå og oppover, skal det
være en steward til stede.
– Det er ikke noe krav til å ha steward til stede
på et klubbstevne, men det er likevel viktig å ha
noen som passer på ved oppvarmingen. På et
klubbstevne blir vår oppgave i stor grad å veilede, følge opp rytterne – få tingene til å fungere. I
forhold til sikkerhet er det mer å passe på ved et
mindre stevne. En nybegynner har gjerne ganske
nok med seg selv og klarer ikke se opp og følge
med på det som skjer rundt – her må vi passe

på. Det er stor forskjell å være steward på et
klubbstevne eller et D-stevne og å være det på et
World Cup-stevne, sier Madland, som har erfaring
fra begge.
Stewardens egenskaper
En viktig egenskap som steward er å finne løsninger på utfordringer.
– Hovedoppgaven er å yte service, for eksempel
hjelpe en rytter som ikke har fått med seg alt. Det
kan innebære å hjelpe en som er misfornøyd – da
må man passe på at man ikke gjør det til en konfliktsituasjon. Samtidig er det helt grunnleggende
viktig at vi behandler alle likt, alle skal ha samme
sjanse, sier Geir.
– Det er viktig at vi kan sette foten ned hvis det
trengs. Ser vi ukorrekt behandling av en hest,
kan vi nok bli litt skarpe i stemmen. Men vi ser
også ofte at ofte er et blikk nok – vi trenger
ikke alltid si noe. Det er ikke alltid like lett med
topprytterne, her er det de som er proffe og

Spør en steward!
De er der for å hjelpe og veilede
– så nøl ikke med å spørre stewarden
hvis du lurer på noe når det gjelder
regelverk eller utstyr!

vi som er «amatører» – det er ikke alltid de er
enige med oss. Det kan være vanskelig å stå der
som steward, blant ryttere som i kraft av å være
konkurransemennesker er engasjert. Men da er
det veldig viktig at vi gjør ting korrekt og på en så
god måte som mulig, sier Madland enkelt.
Mye å passe på
Servicebiten er det som det går mest tid på for en
steward.
– Vi skal ikke bare passe på oppvarmingsbanen,
vi har det hele – alt utenom konkurransebanen.
Vi går blant annet i stallene hvis det er oppstalling, for å se at alle har det bra – både firbente
og tobente. En ting vi er opptatt av, er å passe på
hestepasserne. De har ofte veldig lange dager
– de trenger at vi passer litt på, smiler Madland.
Pleiemidler og behandlinger av ulik art er også
noe stewardene passer på.

– På de store stevnene er det lite problemer med
dette. På mindre stevner er det flere med mindre
erfaring, og de kan gjøre ting de har sett andre
gjøre, uten helt å vite ordentlig hvordan eller om
man i det hele tatt kan. Da griper vi inn.
Medspillere
I dag er det mange som følger med på det som
skjer utenfor konkurransebanene, og ting dukker
fort opp i sosiale media.
– Nå får vi ting på video før vi får snudd oss. Men
det har ikke endret vår måte å gjøre noe på. Det
er en utfordring, men vi sier til rytterne: Hvis vi
ikke har sagt noe, så er det fordi vi ikke har sett
noe det var grunn til å reagere på. Det er hestevelferden vi passer på – og vi håper at rytterne
ser på oss som medspillere. Det er for hestens og
rytterens skyld at vi er der.

www.longines.com

Conquest V.H.P.

Ta ryttersporten fremover

Trenerne – en del av grunnmuren
Å utvikle et trenerkorps som
sammen med ridelærere,
beridere med flere, utgjør en
viktig del av grunnmuren
for norsk ryttersports
videre utvikling.
Derfor er trenerutdanningen
viktig for oss, og kan gi deg
et grunnlag for en levevei
innenfor sporten vår.

En trener i NRYF sitt trenerutdanningssystem
innehar en unik og svært viktig kompetanse som
vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne
fortsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige
rammer. Med trener menes en person som gir
opplæring og innføring i idrett samt planlegger
og gjennomfører målrettet idrettstrening. Hestevelferd, rytterglede og idrettens grunnverdier står
i fokus gjennom all lærdom på NRYF trenerkurs.
NRYF sin trenerutdanning er utarbeidet innenfor
Norges Idrettsforbunds trenerløype – et strategidokument som ble utgitt i 1994 og fornyet i
2014. NRYF sitt arbeid med trenerutdanning ble
påbegynt i 1998, hvor NIF som merkevare var essensiell for utarbeidelsen overfor de profesjonelle
aktørene i sporten. Nytt rammeverk for NIF sin
trenerutdanning i idretten, som NRYF sitt trenerkurs er utarbeidet etter, er under revidering.
Utdanningskonsulenten i NRYF inviterer jevnlig til
trenerkurs etter behov og påtrykk.

Trenerutdanningen består av:
Trener 1: Generell utdanning i sprang, dressur og
feltritt
Kjøretrener 1: Generell utdanning i kjøring
Trener 2: Alle grener, men med fordypning i én av
grenene sprang, dressur eller feltritt
Trener 3: Topptrenerutdanning: alle grener med
fordypning i én av grenene

Kursene annonseres på www.rytter.no

Langtidsplan trenerkurs
Trener 1: Arrangeres årlig på forskjellige steder i
landet. De siste årene har kursene rullert mellom
Oslo, Østfold, Bergen, Trondheim, Tromsø og
sist Sørlandet. Vi annonserer Trener 1-kursene i
november/ desember på www.rytter.no.
Trener 2: Arrangeres etter behov.
Trener 3: Arrangeres i samarbeid med Norges
Idrettsforbund.

Interessert i
hest og
hestesport?
Studiespesialisering
med Toppidrett hest
Naturbruk
med Heste- og hovslagerfag
Sjekk ut:
vfk.no/melsom-vgs
facebook.com/melsom.vgs
instagram.com/melsom_vgs

videregående skole

Ny katalog!

Vår og sommer 2019 med
masse av nyheter og tilbud i våre
butikker og på www.hooks.no

Skadefri hest
Tenk forebyggende med hesten din og unngå syk eller skadet hest!

Se også
www.rytter.no/hestevelferd
eller www.agria.no

Din friske hest
Kjenn normaltilstanden for hesten din. Da kan du
oppdage sykdom eller skade på et tidlig tidspunkt og
derigjennom avverge alvorlige tilstander.
Sjekk daglig gjennom noen uker når hesten er helt frisk
for å kunne sammenligne når hesten er syk:
•
•
•
•

Puls: 28/40 slag pr minutt ved hvile
Pustefrekvens: 12/20 pr minutt ved hvile
Kroppstemperatur: 37,5-38,3 grader
Kjenn over bein og rygg, sjekk for varme, hevelse
og ømhet.

Halthet
Halthet er som oftest forårsaket av overbelastning, men kan
også komme av slag eller spark.
For å forebygge at hesten blir halt, er det viktig å tenke på:
• Grundig oppvarming/nedskritting før og etter trening eller
konkurranser
• Variasjon i treningen
• Variert underlag for trening
• Ha et ambisjonsnivå som er tilpasset kapasiteten til den
hesten du har

Forebygge kolikk
Grovfôr
- Rett mengde til hesten ut fra behov
- Lengst mulig spisetid
- God fôrhygiene
Vann
- Fri tilgang, 20-60 l/døgn
- Lik tilgang til vann både på varme og kalde dager
- Husk god hygiene på drikkekar og vannbøtter
Salt
- Gi salt i fôret, 20-40 gr/døgn
Kraftfôr
- Ikke for mye
Gradvis fôroverganger
- Mellom grovfôrpartier
- Ved start og slutt på beitesesongen
- Ved bytte av grovfôrtyper

HENGERFØRERKORT

10% RABATT
Siden 1997 har vi vokst til å bli landets desidert
største trafikkskole - fra Tromsø i nord til
Kristiansand i sør. Hos oss skal du føle deg trygg,
samt få den progresjonen og mestringsfølelsen
som kreves for å bli en selvstendig sjåfør i
trafikken. Vi er stolte over å kunne tilby opplæring
på alle førerkortklasser.*
www.wright.no

* Opplæringstilbudet varierer fra avdeling til avdeling. Se hva
din lokale avdeling tilbyr på www.wright.no/avdelinger/

BRUK WRIGHTKODE: ryt10be
Tilbudet gjelder Superpakken BE og Superpakken B96.
For å få tilgang til prisen:
Gå inn på wright.no, velg førerkort klasse BE eller B96, velg avdeling, trykk kjøp på
ordinær pris, skriv deretter inn wrightkode og oppdater.
Tilbudet gjelder tom. 31.12.21

Sisu Hest og Husdyr leverer alt fra
nøkkelferdige stallbygg, ridehaller,
enkle kaldstaller, stallinnredning
og inventar.
Ta kontakt med dine stallplaner, så vil vi gi deg et
uforpliktende pristilbud.
Cathrine 488 94 401
cathrine.slettemark@sisu.no

Kenneth 488 94 400
kenneth.ronnestad@sisu.no

SISU Hest og Husdyr - 63 94 39 00 - mail: shh@sisu.no

www.sisuhestoghusdyr.no

• Stallinnredning
• Vinduer og dører
• Uteboks
• Leskur
• Gummimatter
• Fôrkrybber
• Drikkekar
• Solarium
• Stall og ridehall

NORGES RYTTERFORBUND
N O RW EG I A N

EQ U EST R I A N

F E D E R AT I O N

Kjøpe hest?

Norges Rytterforbund har ingen rolle når det gjelder kjøp og salg av hest/ponni.
Husk at Kjøpsloven som du finner på lovdata.no er førende!
Bruk en godkjent kjøpekontrakt.

FORSLAG TIL SJEKKPUNKTER

(men det ﬁnnes mange ﬂere, så vær grundig!)
1.
2.

Meld deg inn i en rideklubb og bli en del av et fellesskap.
Det å ha hest er et stort ansvar og tar mye tid, det kan være lurt å ﬁnne noen å
samarbeide med om hesten.
3. Velg en hest som passer til deg og ditt nivå, gjerne med utviklingspotensial.
Hestens ferdighetsnivå er avhengig av rytterens ferdighetsnivå.
4. Ved kjøp av ponni, sjekk at ponnien har målekort, eventuelt gjør ny måling før
du kjøper.
5. Spør selger om hvordan hesten er å sko, laste, klippe, om den er traﬁkksikker
og om det er noe annet du bør vite. Be gjerne selger om å vise lasting av
hesten.
6. Vær med på oppsalingen av hesten og se hvordan den oppfører seg i stallen.
7. Det anbefales at ved overlevering av hesten gis en skriftlig redegjørelse fra
selger om hvilket miljø og rutiner hesten er vant til, herunder foring, underlag,
trening, utstyr og skoing.
8. Det anbefales at hesten blir undersøkt av en veterinær som kjøper har valgt.
• Kjøper du hest i utlandet, så snakk med din veterinær om han eller hun kan
anbefale en som jobber i nærheten av der hesten står.
9. Det er viktig at hesten passer til din ridning.
• Sjekk hestens historikk på www.horsepro.no, via kjente eller annet!
10. Liker du hesten bør du ri den minst to ganger, før du bestemmer deg.

Les mer på rytter.no/skjemabank

rytter.no | hestesport.no | facebook.com/rytterforbundet | instagram.com/rytterforbundet

Starte stevne?

For å starte et stevne må du være medlem av en rideklubb og dermed tilknyttet Norges Rytterforbund
(NRYF). Ved å være medlem av en rideklubb, blir du med i et nyttig felleskap med andre som driver
med hest. Finn informasjon om aktuelle klubber og medlemsfordeler på www.rytter.no

De ﬂeste rideklubber arrangerer klubbstevner. Dette er en god og naturlig start
før du går videre på distriktsnivå, og
eventuelt videre i konkurranselivet. For
å delta på klubbstevne er det ingen krav

til Grønt kort eller rytterlisens. Utvidet
klubbstevne krever Grønt kort. D-stevne
og høyere krever både Grønt kort og
rytterlisens. Alle hester og ponnier som
skal starte stevne på alle nivåer må

være førstegangsregistrert i NRYF og
ha hestelisens (fra og med klasse LB i
Distriktsstevner), samt pass. Pass utstedes
av stambokførende organisasjoner.

Rytter

Hesten

Grønt kort

Førstegangsregistrering

1. Ta kontakt med din lokale rideklubb
2. Klubben informerer om når og hvor kurs holdes
3. Meld deg på, gjennomfør kurs og få Grønt Kort
Pris for grønt kort kurs varierer (fra kr 250,-) avhengig av om man
må leie hest og kjøpe boken.

Rytterlisens

Alle som skal starte på Distriktsstevne, eller høyere, må løse
rytterlisens via minidrett.nif.no
Pris årlig grunnlisens: kr 400 uten forsikring og
680 kr med forsikring. (Forsikring via Gjensidige
barneidrettsforsikring til og med dagen de fyller 13 år)

Konkurransereglement

Alle ryttere som skal konkurrere, må sette seg inn i det generelle
og grenspesiﬁkke konkurransereglementet på rytter.no/
reglement
Husk også å medbringe følgende til stevneplassen:
• Klubbmedlemskapsbevis og idrettsnummer
• Grønt kort og rytterlisenskort
• Hestepass (med hestelisens), og gyldig vaksinasjonsattest
• Målekort for konkurranseponni

Alderskategorier

Ut det året du fyller følgende alder, er du å regne som:
14 år: Children

16 år: Ponnirytter
18 år: Juniorrytter
21 år: Ung rytter
Alle priser og aldersbestemmelser er pr 01.01.2019

1. Betal kr 400 til konto 7874.06.90077.
Oppgi hestens fulle navn slik det står i passet
(Husk å ta vare på kvittering)
2. Ansvarlig rytter (over 18 år) fyller ut registreringsskjema som ﬁnnes på våre nettsider under «Stevnestart-Hesten-Førstegangsregistrering»
3. Send følgende i posten:
• Kopi av kvittering
• Kopi av kjøpekontrakt/eierbekreftelse
• Registreringsskjema
• Tydelig kopi av alle utfylte sider i hestepasset
Til:
Norges Rytterforbund
v/Andreas Juelsen
Postboks 5000
0840 Oslo
• Hest/ponni må fylle minst 5 år i løpet av kalenderåret
for å delta i konkurranser. (Visse unntak kan forekomme)
• For å registrere ponni, må det sendes inn en godkjent,
norsk ponnimåling. Finn godkjente ponnimålere på
rytter.no

Hestelisens

Hester og ponnier som skal starte klasse LB eller høyere
i distrikts-, lands- og elitestevner må ha løst hestelisens i
god tid.
Pris: kr 300
Etter førstegangsregistrering, gjøres dette via Horsepro.
NORGES RYTTERFORBUND
N O RW EG I A N

EQ U EST R I A N

Les mer på rytter.no/stevnestart og rytter.no/skjemabank

rytter.no | hestesport.no | facebook.com/rytterforbundet | instagram.com/rytterforbundet

F E D E R AT I O N

Norges Rytterforbund takker arrangørene av internasjonale
stevner i Norge for å bringe de beste rytterne til landet og gi
våre ryttere mulighet til å utvikle seg på hjemmebane.

www.kohs.no

www.hestefrelst.no

SPILLERS

WINERGY

GLOBAL MEDICS
OVER HORSE
TOPSPEC

Norges mest solgte hestefôr
Enklere hestehold

Les mer i vår Championbrosjyre:
www.tiny.cc/championbrosjyre

www.smartstables.com

MER ENN BARE PREMIER
OFFISIELL LEVERANDØR

TOTALLEVERANDØR
TIL SMÅ OG STORE ARRANGEMENTER

WWW.TROFE.NO

KONTAKT
NORGES RYTTERFORBUND
Besøksadresse:
Sognsveien 73
Postadresse:
Norges Rytterforbund
Postboks 5000
0840 Oslo
Tlf: 21 02 90 00
E-post: nryf@rytter.no

rytter.no

hestesport.no

Følgende fotografer har bidratt til denne brosjyren: Rebecca Ballestad Mender, Mette
Sattrup, Trine Meiningen, Hanna Magnussen Krogvold, Silje Skaara og Anton Granhus.

www.kingsrod.no
sales@kingsrod.no / 407 09 500

• 109165 • www.jsnorge.no

VÅR ERFARING – DIN TRYGGHET

