
Informasjon til foreldre/ryttere som er ”ferske” i konkurranseverden

Stevneinvitasjoner Invitasjoner til ridestevner finner du ved å gå på hpnett.no. Klikk 
deg deretter inn på fanen ”terminliste”. Klikk på pilen i vinduet ”krets” og velg 
”Nordland rytterkrets” – (evt andre fylker f eks Troms hvis du vil se hvilke konkurranser 
som er f eks i Narvik). Under ”dato til” velger du dato så langt fram i tid som du ønsker f 
eks 31.12.12 – så får du se for hele året. Trykk deretter ”oppdater” (til høyre for ”dato 
til”). Da får du opp hele listen over hvilke ridestevner som er satt opp. Selve 
stevneinvitasjonen ligger i den kolonnen som heter ”status” i det første ikonet- hvis du 
peker på det så står det ”vis stevneinvitasjon”. Klikk deg inn- og da kommer invitasjonen 
opp.
Kan du delta – og hva trenger du for å delta?
-Du må være medlem av en rideklubb for å kunne delta på ridestevner. 
-Du må ha grønt kort kurs (mer info nedenfor) for å delta på utvidet klubbstevne og D-
stevne.
-Når du har funnet stevneinvitasjonen - sjekk om dette er et ”utvidet klubbstevne” eller 
et ”D-stevne”. 
-Hvis utvidet klubbstevne: sjekk i stevneinvitasjonen om klubben du er medlem av er 
invitert til å delta. Hvis klubben din er invitert, så er det bare å melde seg på! Velg ut 
hvilke klasser du ønsker å ri – og fyller dette inn i ”påmeldingsskjemaet” (ligger som 
link på første siden på hjemmesiden til klubben ”link til påmeldingsskjema til 
ridestevner”) – fyll ut hele skjemaet og send det på e-post til adressen som står oppført i 
stevneinvitasjonen.
-Hvis D-stevne: du kan delta på alle d-stevner i Norge. For å delta på D-stevner må du ha 
rytterlisens. Send e-post til klubbmailen (saltenhestesportsklubb@gmail.com) for å få 
rytterlisens. Før du kan få rytterlisens MÅ du ha tatt grønt kort. Send e-post til 
klubbmailen for å melde inn ønske om å ta grønt kort.
Påmelding
Gjøres som sagt ved å fylle ut påmeldingsskjemaet. På stevneinvitasjonen står det hva 
som er fristen for å sende inn påmeldingsskjemaet. Hvis du skal delta i 
dressurkonkurranse, må du på forhånd øve på de klassene/programmene du skal delta i. 
Link til dressurprogrammene ligger nederst på klubbens hjemmeside. Skal du delta i 
sprangridning, så får du først vite hvilken bane du skal ri ca 30 min før du rir.
Info om grønt kort
Grønt kort kurs
Det er rideklubben som har hovedansvar for å holde kurs for sine medlemmerGrønt kort 
består av: 4 timer reglementskurs 4 timer hestekunnskapskurs/sikkerhet. Rideknappen 
grad V
Du må også være medlem i rideklubb for å ta grønt kort.
Rideknappen grad V
Rideknappen grad V er et bevis på at du har tilfredsstilt dine rideferdigheter og rett 
forståelse for riktig håndtering av hesten.
Dette skal gjennomføres:
1. Stell av hesten som før en konkurranse; Grundig puss, pleie av man og hale
2. Forklar hvorfor og hvordan man visiterer en hest 3. Navngi de enkelte ytre 
kroppsdeler hos hesten 4. Mønstring av hest, oppstilling, skritt og trav



5. Ridning i skritt og trav opp og utfor bakke for å vise evne til å ri med riktig sits i 
terreng. Dette kan utføres som turridning der dommeren er turleder.
6. Gjøre rede for trafikkregrer for hest. 7. Hopping: Et hinder (maks høyde 50 cm), 
hoppes minimum 2 ganger 8. Dressur: Program LC: 1
Rytterlisens
Når du skal løse inn rytterlisens er det viktig å finne ut hvilket nivå dere er på, om dere 
er på begynner stadiet, eller starter høye klasser. Hvis du ikke tar hensyn til dette kan du 
ende opp med å ikke få startet, eller betale mer enn du trenger.
Grunnlisens - LB Distrikts- og Landsstevne
Hovedlisens - LA Distrikts og Landsstevne
Priser:
Grunnlisens; 400 uten forsikring, 680 med forsikring. Hovedlisens; 600 uten forsikring, 
880 med forsikring.
Hesten og Ponnien- stevnedagen, papirer
Hestepass: For all start på stevner, også der hestelisens ikke kreves, må hesten være 
registrert i godkjent norsk ponniregister. Hestepasset skal alltid medbringes på stevner
Vaksinasjonskort: Gyldig vaksinasjon enten i vaksinasjonskort eller skrevet inn i 
passet. Må alltid være med på stevner. Ved ankomst på stevneplassen skal hestepass og 
vaksinasjonskort ALLTID vises til de som arrangerer stevnet (i sekretariatet) FØR hesten 
lastes av hengeren eller før hesten ankommer stevneområdet.
Hestelisens: Hestelisens kreves for start i stevnekatagoriene E-L og D stevner i klasse 
LB og høyere. Ved løsing av hestelisens skal passet sendes inn til NRYF for påføring av 
hestelisens nr og stempel.
Ponnimålekort: Alle ponnier som ikke er sluttmålte, må måles før første 
konkurransedeltakelse i hvert kalenderår. Målekortet sendes NRYF for godkjennelse og 
registrering. Ponnien må måles hvert år frem til den er 8 år gammel.
(Kategori I måler 140,1 – 148,0 cm uten sko eller 149 cm med sko Kategori II måler 
130,1 cm – 140,0 cm uten sko eller 141 cm med sko Kategori III måler under 130,0 uten 
sko eller 131 cm med sko Kategori IV måler under 130,0 uten sko eller 131 cm med sko)

Kontaktpersoner ved eventuelle spørsmål: 
-Cecilie Larsen (sprang banebygger), 90 85 77 09 
-Cathrine Holm (sprang dommer), 90 94 17 52


