Til søkere fra
Aalborg Sportshøjskole
Vedrørende Trener 1 NRYF

Oslo, 07.12.2015

Opptak NRYF Trener 1 - Ridning
Norges Rytterforbund (NRYF) har gjort en samarbeidsavtale med Aalborg Sportshøjskole, om
oppgradering til autorisasjonen NRYF Trener 1 – Ridning for ferdig eksaminerte elever ved Aalborg
Sportshøjskole, diplomtrener.
Søkere fra Aalborg Sportshøjskole til NRYF Trener 1 – Ridning, må sende inn følgende for å bli
autorisert som trener i NRYF:
▪
▪
▪
▪

Autorisasjonsbevis Aalborg Sportshøjskole
Medlemskap i en rideklubb tilsluttet NRYF
Reglementskurs NRYF
E-læring kurs Norges Idrettsforbund (NIF)

Når disse fire elementene er godkjent og innsendt, vil NRYF autorisere søkeren i Idrettens register,
SportsAdmin. Søkeren vil da bli synlig i NRYF søkemotor for teknisk personell som Trener 1 – Ridning.
Søkere må være tilknyttet norsk idrett og ha profil i Min Idrett, https://minidrett.nif.no/.
Ordningen gjelder fra 01.01.2016.

Med vennlig hilsen / Best regards

Kirsten Arnesen
Konsulent utdanning / Consultant education
Tel.: +47 2102 9647 // Mob: +47 9095 1394 // E-mail: kirsten@rytter.no

1. Autorisasjonsbevis Aalborg Sportshøjskole
Søkere til Trener 1 – Ridning må sende inn sitt bevis for autorisasjon og godkjent trener fra
Aalborg Sportshøjskole. Dette gjelder kun for de som har autorisert seg som diplomtrener.

2. Medlemskap i en rideklubb tilsluttet NRYF
Du må være medlem av en rideklubb tilsluttet NRYF og sende oss bevis for dette. Rideklubber
finnes i hele landet og du melder deg selv inn. Du kan søke opp rideklubber på våre nettsider, du
må søke rytterkrets først: på http://www.rytter.no/rytterkretser/

3. NRYF Reglementskurs
Disse kursene blir arrangert av Rytterkretser og rideklubber. Ta direkte kontakt med din klubb
eller Krets for info om kommende kurs. Kurset arrangeres i forbindelse med Grønt Kort kurs
rundt om i landet. Kurset er på 4 timer og må betales av den enkelte søker.

4. E-læring på trenerkursene til NRYF – kursene tilhører NIF
Du må ta våre obligatoriske e-læringskurs som vi har på våre Trener 1-kurs. Disse er arrangert
av NIF – du finner informasjon om kursene nedenfor. Du skriver selv ut kursbevis når du er
godkjent og sender oss. Det er tre forskjellige kurs.
Trenerrollen (NY) 4 timer
Barneidrett 2 timer
Idrett uten skader 2 timer
http://kurs.idrett.no/

Ren utøver (antidoping Norge) 1 time https://renutover.no/
1. Du må opprette profil og logge deg inn i Min Idrett for å få tilgang på e-læringskursene.
https://minidrett.nif.no/
2. Gå ut og inn igjen før du skal ta e-læring
3. Ta kontakt med It support om du ikke får til innlogging eller gjennomføring kursene.
Dette er NIF sine kurs.

Søknad og innsending
Du søker om opptak til NRYF Trener 1 – Ridning ved å sende inn samlet dokumentasjon på
punktene over 1 til 4. Du må sende kursbevisene på hver del (1,2,3,4). Deretter vil du høre fra
oss. Send samlet til kirsten@rytter.no
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