
Bli med til hestesport.no  

I disse dager lanseres nye hestesport.no. I ny og lekker design vil du fortsatt finne de siste 

sportsnyhetene, samt fagartikler, portretter, hva skjer i HesteNorge og mye mer.  

Hestesport går nå inn i en ny fase. Hestesport.no ønsker å møte de forventingene og krav publikum 

har til en nettavis, og får et stort løft med både nytt design og mer innhold. Det blir selvsagt også 

lettere å lese artikler på mobilen. Vi har mange lesere i dag, og vi håper på enda flere når nye 

hestesport.no vil presentere nyheter og annet stoff mer leservennlig og i ulike formater. Magasinet 

Hestesport som trykket versjon opphører fra nyttår. Mye av type innhold fra magasinet blir 

videreført på hestesport.no tilpasset en digital versjon. 

Bedre for annonsører 

Vi har mange annonsører i den trykte versjonen av Hestesport, og flere har vært med i en årrekke. 

Disse håper vi blir med oss videre, mange har allerede sagt ja til det! Ny versjon vil gi muligheten for 

annonsører å spisse budskapet inn mot produkt eller arrangement. Hestesport.no vil også være 

under stadig utvikling, som for annonsørene vil bety nye måter å annonsere på både i forhold til form 

og innhold. 

Mer midler lokalt 

Det var Ryttertinget i 2019 som vedtok å gi forbundsstyret fullmakt til å vurdere og eventuelt endre 

dagens obligatoriske abonnementsordning for Hestesport. Forbundsstyret ble samtidig gitt anledning 

til å ilegge sine medlemslag kontingent, jf. NRYFs lov § 5.1. ledd. Kontingenten skulle i så fall komme 

istedenfor dagens obligatoriske abonnementsordning for Hestesport. 

I desember 2020 vedtok forbundsstyret at magasinet Hestesport i sin nåværende trykte form skulle 

opphøre f.o.m. 2022 i tråd med målet i Rytterpolitisk dokument 2019-2023 om økt digitalisering. 

Deretter vedtok Ryttertinget 2021, etter forslag fra forbundsstyret, en årlig sentral kontingent på 

kroner 60 pr. medlem. 

Når Hestesport i trykket versjon opphører, bortfaller altså det obligatoriske abonnementet på 

Hestesport på kr 250,- pr. husstand. Den sentrale kontingenten pr. medlem vil bli fakturert klubbene 

slik også abonnementet for Hestesport er blitt. Samlet vil klubbene årlig blir fakturert for over en 

million kroner mindre. Hvor mye dette vil bety for den enkelte klubb vil variere. Det er klubbene selv 

som bestemmer hvordan de vil benytte denne muligheten - noen vil kanskje redusere 

medlemskontingenten, mens andre vil bruke det til andre formål og aktiviteter. Uansett er dette 

midler som bør komme godt med i det lokale aktivitets- og rekrutteringsarbeidet. 

 


