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Informasjon og innmeldingsskjema Ellingsrud rytterklubb  

Klubben er en aktiv klubb og har medlemmer i alle aldre og ridenivåer fra tur- og hobbyryttere til 

ryttere som deltar i NM og internasjonale stevner.  

Det forventes at alle oppstallører ved Ellingsrud ridesenter er medlem av klubben. 

 

Medlemsfordeler:  

 Medlemmer under 16 år er automatisk forsikret med Norges Idrettsforbunds idrettsforsikring. 

 Mulighet til å få utbetalt årlig rytterstøtte. Se 

hjemmesiden:  www.erud.no  

 Gratis klubbgjennomridninger med autorisert 

dommer/banebygger. Hver første helg i mnd. i 

vinterhalvåret. 

 10 % på varer hos Lillestrøm hest & hund  

 Bladet hestesport: Norges rytterforbunds blad 

som utkommer 8 ganger i året. Bladet innholder 

bildereportasjer fra ridestevner og andre 

hesteaktiviteter i inn og utland. 

Fasiliteter på Ellingsrud: 

Det er tett samarbeid mellom klubben og Ellingsrud 

ridesenter:  

Ridehuset er privateid og drives av ridesenteret.  Rytterklubben har en fast leieavtale som gir klubben 

rett til bruk av ridehuset ved stevner og klubbgjennomridninger. I tillegg leier klubben kafeteriaen i 

ridehuset og har ansvar for den daglige bruken og renholdet av denne. Dommerbuene i ridehuset og 

ute inngår også i leieavtalen. Ryttere utenfra kan ta kontakt med ridesenteret å betale for bruk. 

 

Dressurbanen ble anlagt og bekostet av klubben i 2011. Det er egne regler for bruk. For å kunne 

bruke banen må du være medlem av klubben og betale en engangsavgift på kr. 1200.  

Medlemmer som ikke står oppstallet på Ellingsrud, kan betale kr 100 – pr. gang, til klubben. 

Klubben står også for det daglige vedlikeholdet av dressurbanen. Alle medlemmer hjelper til med 

vanning, mens harving utføres enkeltmedlemmer som har fått opplæring. 

 

Den store banen kan brukes fritt av alle som står oppstallet ved ridesenteret. (andre betaler til 

ridesenteret ved bruk.)Ridesenteret står for den daglige driften med slodding etc, mens klubben 

arrangerer dugnader og har bekostet større vedlikehold som f.eks nytt gjerde. Begge ridebanene ligger 

på kommunal grunn. 

 

Alt hindermateriell ved ridesenteret tilhører rytterklubben og kan bare brukes av medlemmer. 

OBS! Egne sikkerhetsregler for bruk av hinder/hopping og bruk av terrenghinder.  

Regler for rideveier i ridehus og på banene henger i ridehuset. 

Medlemskontingent: 

*Junior - kr 380 - et juniormedlemskap omfatter inntil tre barn tom 19 år i samme husstand.  

*Senior - kr 550 - en voksen og inntil 4 barn tom 19 år i samme husstand  

*Familie - kr 760 - to aktive voksne, deretter + kr 20 - pr person i samme husstand. 

 

Mvh Ellingsrud Rytterklubb 
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Innmeldingsskjema Valgt medlemsskap: Junior/Senior/Familie (strek under) 

Navn:  Lisens/fødselsdato  

Navn:  Lisens/fødselsdato  

Navn:  Lisens/fødselsdato  

Navn:  Lisens/fødselsdato  

Adresse:  

Telefonnr: Priv:                     Arb.:                      Mobil: 

E-mail:  

Hvilken stall er du tilknyttet?  

Er du også medlem av en annen klubb? 

(Ref. KR I, § 130 b: ”Ved sportslig representasjon kan overgang til 
annen klubb skje pr. 1. januar. Melding til NRYF om overgang 
skal følges av skriftlig godkjenning fra den klubb rytteren forlater.”) 

 

 

Hvilken type hestesport bedriver du? 
Sprang:… Dressur:…..Feltritt:… 

Western…..Turridning…..Rideskole:… 

Annet……Ikke aktiv rytter….. 

Er du aktiv konkurranserytter? Ja……………..Nei…….. 

Hvis ja: I hvilke grener?  

Hvis ja: På hvilket nivå?  

Er du teknisk personell? Ja……………………………Nei…… 

Rir følgende hester: Eier 
Forrytter 
Hestepasser 
Annet 

 
 

 

Sted: Dato: Sign. medlem/foresatt: 

 

 

Medlemsskjema sendes klubben på mail ( klubb@erud.no), post eller sendes med post til adressen 
øverst på arket. Kan også legges i klubbens postkasse i stallen. 

mailto:klubb@erud.no

