Stevnestart
Rytter
De fleste rideklubber arrangerer klubbstevner. Dette er en god og naturlig start før du går videre
på distriktsnivå, og ev. videre i konkurranselivet.
Dersom du skal starte på Distriktsstevne (og høyere), må du ha rytterlisens. For å få løst
rytterlisens må du ta Grønt Kort. Hesten du konkurrerer med må også være registrert i NRYF og
ha hestelisens (fra og med klasse LB i Distriktsstevner).

Grønt kort
Norges Rytterforbund ønsker at alle skal ha de nødvendige basiskunnskapene før de
konkurrerer og det arrangeres derfor Grønt Kort(GK) kurs i hele Norge. En rytter må ha
GK for å kunne løse rytterlisens og starte på utvidet klubbstevner og oppover. Man trenger
ikke Grønt Kort for å delta kun på klubbstevner, men det anbefales likevel at man tar GK.
1. Rytter som vil starte konkurranse må ta kontakt med sin lokale rideklubb
2. Klubben informerer om når og hvor det er Grønt Kort kurs
3. Rytter melder seg på, gjennomfører kurset og får Grønt Kort.

Rytterlisens
Med rytterlisens får du en god forsikring ved idrettsskade, samtidig som du kan starte stevner på
distriktsnivå eller høyere. Alle ryttere og hester i Norges Rytterforbund som ønsker å konkurrere
på distriktstevne eller på et høyere nivå, må løse rytterlisens og hestelisens på årlig basis. Ryttere
bosatt i Norge som har gyldig norsk lisens kan delta i åpne, nasjonale konkurranser i nordiske
land. Lisensen må være løst for tilsvarende klassenivå i gjeldende land.
Registrere lisens; https://www.rytter.no/stevnestart/rytterkusk/rytterlisens/registrere-lisens/
For Ryttere bosatt i utlandet må de følge det landets regler med lisens og registrering og klubb
Det finnes noen unntak i enkelte grener. Se derfor de enkelte grenreglementene for detaljer.
I starten av januar åpnes det for betaling av lisens inneværende år. For dere som har lisens fra før,
vil dere finne betalingsinformasjon på www.minidrett.no under deres profil.

Hestelisens
Alle hester og ponnier som skal starte klasse LB eller høyere i distrikts-, lands- og elitestevner må
ha løst hestelisens i Norges Rytterforbund. Årlig hestelisens koster 300,- og betales i god tid før
første start på stevner som krever lisens.

Hvordan løse hestelisens?
Hvis hesten er førstegangsregistrert, eller har hatt lisens tidligere, så logger du inn i HorsePro for å
betale lisensen. Følg fremgangsmåten som beskrevet i Online hjelpedokumenter utarbeidet av
HorsePro
Hvis hesten ikke er førstegangsregistrert, så følger du fremgangsmåten for
førstegangsregistrering; https://www.rytter.no/stevnestart/hesten/forstegangsregistrering/ og
betaler hestelisensen samtidig.

Hvordan ser jeg om hesten er førstegangsregistrert/har lisens?
Søk opp hesten din i HorsePro, hvis du ikke finner den i HorsePro, eller den ikke har NRYF-logo
på siden sin, så er den ikke førstegangsregistrert, og du må registrere den.
Hvis den har en grå NRYF-logo på siden sin, så er den førstegangsregistrert, men har ikke gyldig
lisens, da må du følge fremgangsmåten som beskrevet i Online hjelpedokumenter utarbeidet av
HorsePro. Hvis den har en NRYF-logo med farge så har den gyldig hestelisens.
Hvis hesten står som “hurtigregistrert”, så er den IKKE registrert og papirer må sendes inn som
beskrevet under førstegangsregistrering.

Hesten
Sikker identifikasjon
Alle hester som skal starte konkurranse, må være førstegangsregistrert i NRYFs
konkurranseregister (HorsePro). Registreringen skal ivareta sikker identifikasjon av
konkurransehester, og gjøres ved at hestens id.nr, navn og annen identifikasjon registreres i
HorsePro.
Og husk at det er rytters/ ansvarlig person/eiers ansvar og sette seg inn i Norges Rytterforbunds
reglement KR I §124 og §130 og §131 og §132 og §133 og ellers den grenen man deltar i.
Dette finner du på rytter.no -stevnestart-reglement

Årlig hestelisens
Alle hester som skal starte klasse LB eller høyere på distrikts-, lands- og elitestevner må
ha hestelisens.
For å delta i konkurranser må hesten som hovedregel fylle minst fem år i løpet av kalenderåret.
Fire år gamle hester kan starte lette klasser i enkelte grener, samt i egne unghestklasser med
statutter godkjent av NRYF. Hestens alder regnes fra 01.01 det året hesten er født, og
aldersbestemmelsene gjelder også for start utenfor konkurranse.
Hesten skal være sunn, i konkurransemessig stand og kvalifisert for det nivået den skal
starte ved deltakelse på stevner.

Vaksinasjon
For å unngå spredning av hesteinfluensa er det viktig at hesten din er riktig vaksinert.
Alle hester som deltar på nasjonale arrangementer i regi av NRYF må derfor ha gyldig
vaksinasjonsattest skrevet inn i passet. Dette omfatter konkurranser, treninger og samlinger og
gjelder uansett om det er klubber, kretser eller andre utvalg tilknyttet NRYF som står for
arrangementet.
På samme måte skal alle hester som deltar på FEI-stevner være vaksinert etter FEIs reglement.
Vaksinasjonsbestemmelsene er et minstekrav fra NRYF, men vær klar over at noen
vaksineprodusenter kan ha strengere anbefalinger og at du da alltid skal følge disse anbefalingene.
NRYF HAR NYE REGLER OM VAKSINASJON AV HESTER

Endringene gjelder for hester som blir grunnvaskinert f.o.m. 01.01.2020.
For hester som har dokumentert ferdig grunnvaksinering før 01.01.2020, og har dokumentert
gyldig revaksinering etter dette, er det ingen endringer.
Hester som blir ferdig grunnvaksinert etter 01.01.2020, må nå ha 3 vaksiner:
1. vaksine
2. vaksine etter 21-92 dager
3. vaksine (booster) innen 7 måneder etter vaksine 2.
Det er ingen nedre grense for hvor kort avstanden kan være mellom vaksine 2 og 3. Hesteeierne
bør følge anbefalingene fra vaksineprodusenten og veterinæren.
Når hesten har fått vaksine 1 og 2, kan den starte før vaksine 3 (booster), men det må alltid ha gått
minst 7 dager fra vaksinering til start.
De nye reglene ligger nærmere reglene til FEI og DNT (Det norske travselskap) enn før, men er
ikke identiske. Men reglene til både FEI og DNT ligger innenfor kravene til NRYF.
NRYF krever ikke at siste vaksine før start ikke skal være eldre enn 6 mnd og 21 dager.
Hele paragrafen, som også sier hva som skjer dersom hesten kommer på stevne uten at
vaksinekravene er oppfylt kan lese her: https://www.rytter.no/stevnestart/hesten/vaksinasjon/

Rytterens plikter
•

I konkurransereglementet står følgende om rytterens* plikter:
før påmelding skjer å kontrollere så vel sin egen som hestens kvalifikasjoner til konkurransen.
Dersom rytter ikke er myndig, har ansvarlig person denne plikten vedrørende hesten

•

å oppfylle de forpliktelser han pådrar seg i og med påmelding (starterklæring) til konkurranse,
bl.a. å betale påmeldingsavgift, oppstalling, veterinæravgift etc.

•

å bringe med til stevneplassen:
– dokumentasjon på gyldig klubbmedlemskap
– gyldig Grønt kort og rytterlisenskort
– gyldig hestepass /med hestelisens), og gyldig vaksinasjonsattest
– gyldig målekort for konkurranseponni
Disse skal forevises på forlangende og ved etterpåmelding
å gjøre seg kjent med gjeldende konkurranseregler og stevneledelsens bestemmelser og
anvisninger.

•
•

ved konkurransen og på konkurranseområdet og i øvrige sammenheng med konkurransedeltagelse å opptre på en måte som hedrer norsk ryttersport

•

å ha ansvar for at starterklært hest er i konkurransemessig form for den aktuelle konkurransen.

•

å ikke inngå direkte sponsoravtale, men la denne inngå av NRYF på vegne av seg

•

å sende NRYF opplysninger om resultater oppnådd utenlands.
*Ryttere omfatter både kvinnelige og mannlige utøvere, med mindre annet er angitt. Begrepet
rytter i KR omfatter også kusk, voltigør og longør i voltige.

