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VELKOMMEN SOM MEDLEMSKLUBB I NORGES RYTTERFORBUND  

Norges Rytterforbund er ett av 54 særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Vi har 
per i dag ca. 35.000 medlemmer fordelt på 352 klubber fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør.   

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. 03615  

• NIFs hjelp til drift av klubber: Klubbguiden   

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

• Rytterkretser: Rytterkretser   

• HorsePro: HorsePro - support@horsepro.no – tlf. 52 69 55 55 (#2)  

  

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  

 

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   

• Kan 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.: 03615   
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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. 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. 

 

HorsePro 

HorsePro er NRYFs eget stevneadministrasjonssystem. HorsePro er tett knyttet til idrettens systemer. Fra  

D-stevner og oppover må klubbene benytte HorsePro til å arrangere stevner, og deltagerne må melde seg på via 

systemet. Kontakt HorsePro support for pris/bestilling. I HorsePro ligger også NRYFs konkurranseregister for hester, 

betaling av årlig hestelisens og administrasjon av NRYF-avgift for stevner. HorsePro henter all informasjon om ryttere og 

lisenser fra SportsAdmin. Derfor er det særdeles viktig at korrekt informasjon ligger oppdatert i SportsAdmin.   

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, og mange kretser velger også å publisere klubbenes 

logo her. For oversikt over rytterkretsene, se Rytterkretser.   

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).   

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 Klubbguiden
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Medlemsbladet Hestesport  

Klubben betaler ingen medlemskontingent til Norges Rytterforbund. NRYFs medlemsblad – Hestesport – er obligatorisk 

for alle medlemmer i klubber tilsluttet NRYF, med ett abonnement per husstand (dette er valgfritt for personer som kun 

er medlem i klubb tilsluttet Norsk Islandshestforening). NB! Dersom en person er medlem i flere klubber, mottar 

medlemmet Hestesport fra klubben han/hun representerer sportslig og administrativt. Hestesport kommer ut 8 ganger i 

året, og koster pr medlem kr 250,- Dette må klubben fakturere sine medlemmer og kan velge å bake abonnementsprisen 

inn i sin medlemskontingent.  

 Adresseliste over alle medlemmer som skal ha bladet sendes snarest til Hestesport via e-post.  

 Faktura sendes på mail – vennligst oppgi både email- og postadresse til klubben. Det 

er viktig at disse adressene følger klubben og er til enhver tid oppdatert.    

 Klubben må fortløpende sende endringer når det gjelder medlemmer i klubben, både 

når det gjelder ut- og innmeldinger samt adresseforandringer. Husk å følg med på 

utgivelsesplanen for innleveringsfrister til hver utgivelse.  

 Kontaktinformasjon for Hestesport: o Adresse: Hestesport v/Pia Henriksen, Norges 

Rytterforbund, 0840 Oslo o E-post: pia@rytter.no Tlf: 46621995  

 

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.  

 Grenutvalgene 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.  

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. 
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KLUBBENS AKTIVITET  

Grønt Kort og Rytterlisens  

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, og vil årlig få tilsendt 

lisensfaktura på e-post. 

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.  

Se også NRYFs stevnetips. 

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, 

og Seksuell trakassering 

 

Vi ønsker dere lykke til i klubbarbeidet!
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