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VELKOMMEN SOM NY TILLITSVALGT I NORGES RYTTERFORBUND  

Norges Rytterforbund er ett av 55 særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
(NIF). Vi har per i dag ca. 32.000 medlemmer fordelt på 320 klubber fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. 
Norges Rytterforbund representerer ni grener; sprang, dressur, feltritt, distanse, kjøring, voltige, Mounted 
games, islandshest og dressur for pararyttere. 
 
Alle idrettskretsene i Norge tilbyr kurset Klubbens styrearbeid i praksis. Dette er et nyttig kurs for alle nye 
tillitsvalgte hvor man får en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt 
hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må 
forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.  

IDRETTENS ORGANISERING - KONTAKTINFORMASJON  

Idretten er organisert slik at Idrettskretsene tar seg av administrative henvendelser, mens 

særkretsen/særforbundet (NRYF) er ansvarlige for sport- og aktivitetsmessige henvendelser.  

• Norges Idrettsforbund (NIF): Idrettsforbundet  

• Idrettskretser: Idrettskretser  

• Idrettens klubbsupport: support@idrettsforbundet.no – tlf.  21029090  

• NIFs hjelp til drift av klubber: Klubbguiden   

• Norges Rytterforbund (NRYF): rytter.no  nryf@rytter.no   

• Rytterkretser: Rytterkretser   

• NRYF stevne: www.nryfstevne.no  

  

LOVER OG REGLER  

Alle klubber plikter å følge NIFs lover, NRYFs lover og NRYF konkurransereglement (KR).  

Se oversikt over NRYFs reglement og se NRYFs lov her. Reglementer ligger kun elektronisk på nett.  

Klubbene må forholde seg til NIFs krav om Politiattest  

Alle klubber som tilknytter seg trenere, instruktører eller andre ledere som har direkte kontakt med 

mindreårige eller personer med utviklingshemming vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og dermed skal 

det hentes ut politiattest på.  

Barneidrettsansvarlig 

Alle idrettslag som organiserer aktiviteter for barn til og med 12 år er pliktige til å oppnevne en person som 

skal være ansvarlig for barneidrett. Hensikten er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten og sørge 

for at så mange som mulig er klar over hva dette betyr i den daglige aktiviteten.  

les mer om barneidrett her.   

 

http://www.rytter.no/
https://www.idrettsforbundet.no/
https://www.idrettsforbundet.no/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/
http://www.klubbguiden.no/
http://www.klubbguiden.no/
http://www.rytter.no/
http://www.rytter.no/
http://www.rytter.no/rytterkretser/
http://www.rytter.no/rytterkretser/
http://www.nryfstevne.no/
http://www.rytter.no/stevnestart/reglement/
http://www.rytter.no/stevnestart/reglement/
http://www.rytter.no/stevnestart/reglement/
http://www.rytter.no/stevnestart/reglement/
http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/lov-nryf-fra-ryttertinget2015-godkjent-av-nif-26082015.pdf
http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/lov-nryf-fra-ryttertinget2015-godkjent-av-nif-26082015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/


 

Office address:  Sognsvn. 73, Postboks 5000, N – 0840 Oslo                                    Org Nr:  971 258 802                                       Web:  www.rytter.no                                          E-Mail:  nryf@rytter.no 

 

 

Members of:  NIF, EEF, FEI  

Lokale og regionale konkurranser 

Barneidrettsbestemmelsene skiller mellom lokale og regionale konkurranser ved barns deltagelse.  

Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år, og først og fremst i egen 

klubb. I konkurransereglementet til Norges Rytterforbund §40.d er klubb -og utvidet klubbstevne definert som 

lokale konkurranser.  

Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 9 år. I 

konkurransereglementet til Norges Rytterforbund §40.d er distriktsstevner definert som regionale 

konkurranser. 

Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og 

Barentsregionen.  

ADMINISTRASJONSVERKTØY FOR KLUBBENE  

KlubbAdmin er NIFs klubbadministrasjonssystem. Her kan klubbene:  

• Håndtere medlemsregister og systematisere medlemmene i grupper  

• Kommunisere med medlemmene  

• Utstede faktura på medlemskontingenter og eventuelle treningsavgifter   

• Benyttes til gjennomføring av Idrettsregistreringen  

Det er obligatorisk for alle klubber å bruke elektronisk medlemsregister. NRYF anbefaler at alle klubber bruker 

KlubbAdmin til dette. KlubbAdmin bestilles her: KlubbAdmin.   

Spørsmål kan stilles til Idrettens support: support@idrettsforbundet.no - Tlf.: 21029090 

 

SportsAdmin 

SportsAdmin er et nasjonalt idrettsadministrativt system hvor man håndterer blant 

annet lisenser, organisasjonsopplysninger og søknad om midler. SportsAdmin og KlubbAdmin er tett knyttet 

sammen. Leder i klubben har tilgang til alle klubbens funksjoner, og kan opprette tilgang til øvrige medlemmer 

i styret. Etter årsmøtet må leder oppdatere styresammensetningen og evt. oppdatere kontaktinformasjonen til 

klubben. Avtroppende leder legger inn ny leder i systemet, deretter oppdaterer ny leder de resterende rollene 

i nytt styre. For tekniske spørsmål om SportsAdmin, kontakt Idrettens support. I SportsAdmin må klubbene 

blant annet:  

• Redigere/endre sin kontaktinformasjon – det er viktig at denne til enhver tid er oppdatert!  

• Håndtere lisenser og Grønt Kort - se informasjon og brukerveiledning her. Det er obligatorisk å 

registrere alle utøvere som skal ha lisens og har tatt Grønt Kort.  

MinIdrett 

Både KlubbAdmin og SportsAdmin er linket til ”MinIdrett” – som er portalen for det 

enkelte klubbmedlems personlige idrettssider på nett. Her kan medlemmene se og oppdatere sin informasjon, 

betale rytterlisens og eventuelt medlemskontingent hvis klubben har åpnet opp for dette. 

http://www.rytter.no/
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/7d1ccf72f5a047dfac1b2124adaddf42/117_15_barneidrettsbestemmelsene_lr.pdf
https://klubbadmin.nif.no/default.aspx
https://klubbadmin.nif.no/default.aspx
https://klubbadmin.nif.no/
https://klubbadmin.nif.no/
mailto:support@idrettsforbundet.no
https://sts.nif.no/
https://itinfo.nif.no/Lisens
https://itinfo.nif.no/Lisens
https://itinfo.nif.no/Lisens
http://www.minidrett.no/
http://www.minidrett.no/


 

Office address:  Sognsvn. 73, Postboks 5000, N – 0840 Oslo                                    Org Nr:  971 258 802                                       Web:  www.rytter.no                                          E-Mail:  nryf@rytter.no 

 

 

Members of:  NIF, EEF, FEI  

 

NRYF stevne og Equipe 

NRYF stevne er NRYFs eget stevneadministrasjonssystem. NRYFstevne er tett knyttet til idrettens systemer. Fra 

UK-stevner og oppover må klubbene benytte NRYFstevne til å arrangere stevner, og deltagerne må melde seg 

på via systemet, men det er også mulig å benytte på klubbstevner. Ta kontakt med support via grønn hjelp 

knapp inne på www.nryfstevne.no for å få registrert klubben i systemet. I NRYF stevne ligger også NRYFs 

konkurranseregister for hester, betaling av årlig hestelisens og administrasjon av NRYF-avgift for stevner. 

NRYF stevne henter all informasjon om ryttere og lisenser fra SportsAdmin. Derfor er det særdeles viktig at 

korrekt informasjon ligger oppdatert i SportsAdmin.   

Stevnegjennomføringen med resultathåndtering gjøres i Equipe som er et nett-basert program med enkelt 

brukergrensesnitt. Det krever ingen nedlasting av programvare på maskinen lokalt og stevnearrangører kan 

logge inn fra PC, nettbrett eller mobil. Det blir ikke lisensiering per bruker, så klubbene står fritt til å avgjøre 

hvor mange personer som skal ha tilgang til å redigere i et stevne. Klubbene vil få tilgang til Equipe via 

innlogging i NRYF stevne. 

Equipe har per i dag dekning for sprang, dressur, feltritt og distanse.  

For kjøresporten er det pr. mai 2022 ikke et aktivt resultatsystem, men dette er planlagt på plass i løpet av 

sesongen 2022. Vi skal da over på Horsedriving som er det ledende resultatsystemet i Europa. Inntil det er på 

plass, foreligger det excelmaler som kan bestilles via sportsutvalg kjøring. Bistand til disse vil også bli gitt. Det 

er likevel nryfstevne som brukes til stevneinvitasjoner og resultatregistrering. Det tilkommer ingen ekstra 

avgifter for bruk av excelmalene eller Horsedriving. 

OVERSIKT OVER NIF IT-løsninger  

KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON  

All viktig informasjon finnes på vår hjemmeside rytter.no.   

Hver enkelt rytterkrets har sin egen underside på www.rytter.no.For oversikt over rytterkretsene, se 

Rytterkretser.   

Hver klubb har plikt om å ha oppdatert informasjon om klubben og klubbens styremedlemmer i SportsAdmin. 

Husk å sjekke dette etter hvert årsmøte. 

E-post er en viktig kommunikasjonskanal for sentral informasjon fra NRYF. Det er derfor viktig at klubbene har 

en oppdatert e-postadresse registrert i SportsAdmin. Vi ønsker at klubben skal ha én felles e-postadresse 

(f.eks. hoppla.rideklubb@gmail.com).  Epostadressen din klubben skal ikke være mailen til en person, men 

den skal følge klubben.  

NB! Det blir ikke lenger sendt informasjon til klubbene via vanlig post.    

NRYF har en Klubbhåndbok. Hensikten med klubbhåndboken er å gi overordnede rammebetingelser og 

retningslinjer for klubbens drift og aktivitet.  Det ligger mye nyttig informasjon om klubbdrift på NIFs sider 

Klubbguide 

http://www.rytter.no/
http://www.nryfstevne.no/
https://itinfo.nif.no/Forside
https://itinfo.nif.no/Forside
https://itinfo.nif.no/Forside
https://itinfo.nif.no/Forside
https://itinfo.nif.no/Forside
http://www.rytter.no/
http://www.rytter.no/
http://www.rytter.no/rytterkretser/
http://www.rytter.no/rytterkretser/
http://www.rytter.no/rytterkretser/
http://www.rytter.no/rytterkretser/
http://www.rytter.no/klubb/klubbsatsingsprogram/satsingsklubb/organisasjon/klubbhandbok/
http://www.rytter.no/klubb/klubbsatsingsprogram/satsingsklubb/organisasjon/klubbhandbok/
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Sentral kontingent til Norges Rytterforbund 

På Ryttertinget i 2019 ble det vedtatt å gi forbundsstyret fullmakt til å vurdere og evt. Endre det som var et 
obligatorisk abonnement på bladet Hestesport, og det ble samtidig gitt anledning til å innføre en 
medlemlagskontigent istedenfor. I desember 2020 vedtok forbundsstyret at magasinet Hestesport i sin 
daværende trykte form skulle opphøre f.o.m 2022. Deretter vedtok Ryttertinget i 2021, etter forslag fra 
forbundsstyret, en årlig sentral kontingent på 60 kr pr. medlem. Denne skal faktureres klubbene høsten 2022 
etter tall som klubbene rapporterer inn via samordnet registering og rapportering,  

 

Medlemskap og kontingent  

Det bare finnes én type medlemskap i norsk idrett – og det er fullverdig medlem. Det betyr at alle medlemmer 

i klubben har de samme rettigheter og plikter, f.eks. stemmerett på årsmøtet (aldersgrense 15 år), rett til å 

delta på klubbens stevner og arrangementer, rett til å representere klubben sportslig, plikt til å betale 

kontingent, plikt til å følge regler og lover. 

Det er også slik at en klubb kan operere med ulike rabattordninger, f.eks. familiekontingent eller 

juniorkontingent. Dersom man velger å operere med en familierabatt må man registrere hvert enkelt 

familiemedlem som fullverdig medlem i medlemsregisteret. 

I følge lovnormen til NIF så er minsteprisen for en medlemskontingent 50 kr per person.  

ADMINISTRATIVE FORPLIKTELSER  

Som klubb er det lurt å stille opp i de arenaene hvor man kan påvirke, og være med på å vedta beslutninger.  

Det er også viktig å følge idrettens generelle krav. Se mer på Klubbguiden 

Deltagelse på møter og administrative samlinger  

• Idrettsråd er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i NIF. Det er viktig at det sitter 

representanter fra rideklubber i de kommunale idrettsrådene, og at klubben i det minste møter på 

årsmøtet i idrettsrådet. Det er blant annet her prioriteringen av anleggsbyggingen i kommunen vedtas.  

• Idrettskretsene er et fellesorgan for all idrett i fylket. De driver med blant annet veiledning overfor 

klubbene i fylket i økonomiske, administrative og organisatoriske spørsmål.  Det er viktig at klubbene 

møter på idrettskretsens årsmøte.  

• Rytterkretsene er ansvarlig for den sportslige utviklingen i fylket og godkjenner blant annet 

stevneinvitasjoner og lager terminlister. Klubben må møte på det årlige rytterkretstinget i sin krets.  

• Sportsutvalgene har sine egne grenkonferanser i starten av året. Her kan alle personer som er 

interessert i grenen møte.  

• NRYFs årskonferanse og Rytterting arrangeres annethvert år i mars/april. Ryttertinget er øverste organ 

i NRYF og her bestemmer man lovendringer og velger forbundsstyret. For å sikre at bestemmelser og 

valg blir demokratiske, er det viktig at representanter fra alle klubber møter her. Den som skal 

representere klubben på Ryttertinget må ha sendt inn fullmaktsskjema for å ha myndighet til å 

stemme på vegne av klubben. Dette skal sendes inn i god tid før Ryttertinget. Hvis klubben har over 

200 medlemmer kan klubben møte med 2 stemmeberettigede, men det må da være en kvinne og en 

http://www.rytter.no/
http://www.klubbguiden.no/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/
https://www.idrettsforbundet.no/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/
http://www.rytter.no/rytterkretser/
http://www.rytter.no/rytterkretser/
https://www.rytter.no/om-nryf/om-rytterforbundet/komiteer-og-utvalg/sportsutvalgene
http://www.rytter.no/nryf/komiteer-og-utvalg/grenutvalgene/
http://www.rytter.no/nryf/ryttertinget/
http://www.rytter.no/nryf/organisasjon/ryttertinget/
http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/rytterting-17-mal-fullmaktskjema.docx
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mann. Hvis klubben har over 300 medlemmer kan klubben møte med 3 stemmeberettigede, også her 

må begge kjønn være representert.   

 

Samordnet søknad og rapportering  

Årsmøte til klubben må avholdes før 31. mars, og medlemsopplysninger må rapporteres til NIF innen 30. april 

hvert år. Man er pliktig til å gjennomføre registreringen etter NIFs lov § 10-2, og unnlatelse kan medføre at 

idrettslaget mister sitt medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund.  

Se mer informasjon her:  Årsmøte og rapportering om medlemsopplysninger. 

KLUBBENS AKTIVITET  

Grønt Kort, rytterlisens og hesteregistering 

Det er krav om Grønt Kort for alle som starter på Utvidede Klubbstevner og oppover, og alle rideklubber 

plikter å ha et tilbud om Grønt Kort til sine medlemmer. Dette kan ivaretas enten ved at man selv arrangeres 

kurs eller samarbeider med rytterkretsen og/eller nærliggende klubber. Hver rytterkrets har kontaktpersoner 

for Grønt Kort . Ta kontakt med rette vedkommende for å lage et opplegg for din klubb. Fra og med D-stevner 

må rytterne ha Rytterlisens. Klubben er ansvarlig for å registrere inn alle medlemmer som har tatt Grønt Kort 

inn i SportsAdmin. Når dette er gjort vil utøveren selv ha tilgang til å betale rytterlisens i MinIdrett.  

Førstegangsregistrering og eierskifte 

Informasjon om hvordan man førstegangsregistrerer hest/ponni i konkurransedatabasen finner man på 

nryfstevne.no. Hvis hesten/ponnien allerede er registrert i databasen med et lisensnummer gjør man et 

eierskifte. Søk opp hesten under fanen «Hester» på NRYF stevne, og fyll ut søknad om eierskifte.  

Klubbovergang se vårt reglement KR I §130  

Ved sportslig representasjon kan overgang til annen klubb skje fra 1.november til 28./29. februar året etter. 

Overgang gjøres digitalt på www.minidrett.no. Overgang gjelder kun for ryttere som har eller har hatt 

lisens/grønt kort. 

Hvis rytter ikke har hatt lisens/grønt kort så må man melde seg ut av gammel klubb og inn i ny klubb. Rytter 

må selv melde i fra til gammel klubb at man ønsker å melde seg ut.  

Mer informasjon om klubbovergang finner du her. 

Aktiviteter, profil og stevner  

Det kan være nyttig at klubben har en tydelig aktivitetsprofil som synliggjøres i en årlig aktivitetsplan. Vil man 

for eksempel være en breddeklubb, satse på en eller flere spesielle grener og arrangere stevner?  

Aktivitetsprofilen kan endre seg fra år til år, avhengig av medlemmenes interesser.  Skal man drive rideskole, 

eller satse mot å bygge eget anlegg? Dersom klubben ønsker å arrangere stevner må dere ta kontakt med 

rytterkretsen. Klubben må også registrere seg i nryfstevne.no som arrangør. Informasjon om hvordan dette 

gjøres finner man her.   

Se også NRYFs stevnetips og stevneveileder.   

http://www.rytter.no/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-informasjon-til-idrettslag-om-arsmote-og-medlemsopplysninger/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-informasjon-til-idrettslag-om-arsmote-og-medlemsopplysninger/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-informasjon-til-idrettslag-om-arsmote-og-medlemsopplysninger/
http://www.rytter.no/stevnestart/gront-kort/
http://www.rytter.no/stevnestart/gront-kort/
http://www.rytter.no/stevnestart/gront-kort/kontakter/
http://www.rytter.no/stevnestart/gront-kort/kontakter/
http://www.rytter.no/stevnestart/gront-kort/kontakter/
http://www.rytter.no/stevnestart/gront-kort/kontakter/
http://www.rytter.no/stevnestart/gront-kort/kontakter/
http://www.rytter.no/stevnestart/rytterkusk/rytterlisens/
http://www.rytter.no/stevnestart/rytterkusk/rytterlisens/
https://minidrett.nif.no/
https://nryfstevne.no/support#horseOwners
http://www.rytter.no/stevnestart/hesten/eierskifte/
http://www.minidrett.no/
https://www.rytter.no/sport/rytter/bytte-klubb
https://vimeo.com/594153044/1b2d0a4ba0
https://www.rytter.no/klubb/stevneavvikling
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Aktivitet i trygge og sikre omgivelser   

NRYF bygger sine aktiviteter på idrettens grunnverdier. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 

idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd. Videre skal alle aktiviteter i regi av NRYF tilrettelegges 

på en slik måte at sikkerheten settes i høysetet.  

Videre har vi utviklet noen leveregler – RASK – for å sikre trygge og gode miljøer.  

Norges Idrettsforbund har utarbeider rutiner og retningslinjer for hvordan man som klubb skal forholde seg til 

Mobbing, Seksuell trakassering og mer med.  

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den det rammer. 

Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikke gir eller er i stand til å gi samtykke. 

Her finner man NRYFs temasider som seksuell trakassering og overgrep, samt rapporten «Trygg rytterglede».  

I samarbeid med Redd Barna har NRYF utviklet et kurs som heter Trygg på trening. Trygg på trening er et gratis 

kurs for trenere og frivillige som skal gjøre klubben din tryggere for barn. Vi ønsker at alle klubber 

gjennomfører dette kurset, samt at det vil bli publisert på våre sider hvilke klubber som har gjennomført 

kurset.  

I Norges Rytterforbund bruker vi Mitt varsel. Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er 

kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av 

personsensitiv informasjon. Les mer om Mitt varsel her.  

Mer om gangen i håndtering av en sak kan du også lese om på NIF sine ressurssider om varsling. Se 

idrettsforbundet sin side om varsling. 

Antidoping 

NRYF ble sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge i 2019. Sertifiseringen må fornyes annet hvert 

år. For å bli sertifisert må særforbund blant annet lage en handlingsplan for forebyggende antidopingarbeid og 

beredskapsplan for håndtering av brudd på dopingbestemmelsene. NRYFs antidopinglovverk omfatter både 

rytter og hest.  

Hva gjør deres klubb for å skape sunne verdier blant barn og unge? Hvordan viser klubben sin holdning til 

doping? Og hva gjør dere hvis dere blir rammet av en dopingsak? E-kurset Rent idrettslag  er en enkel måte for 

idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. NRYF oppfordrer alle klubber å ta denne e-læringen, 

samt å oppfordre sine utøvere til å ta e-kurset Ren utøver. 

 

Lykke til i klubbarbeidet! 

http://www.rytter.no/
http://www.rytter.no/nryf/rask/
http://www.rytter.no/nryf/rask/
http://www.rytter.no/nryf/rask/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/mobbing/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/mobbing/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/
https://www.rytter.no/temasider/seksuell-trakassering-og-overgrep
https://www.rytter.no/temasider/trygg-pa-trening
https://www.rytter.no/om-nryf/varsling
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/varslinger-i-norges-idrettsforbund/
https://www.rentidrettslag.no/
https://renutover.no/

