
Hvordan melder jeg til stævne på GO? 
 

1) Gå ind på go.rideforbund.dk 

2) Klik på ”Login/Opret profil” 

 
 

3) Har du allerede oprettet en profil logges ind, og punkt 4 og 5 kan springes over. Er det første gang, 

der tilmeldes på GO, klik ”Opret profil” 

 

Hver rytter skal have en profil, men det er muligt – efter oprettelse – at tilmelde flere ryttere gennem én 

profil. 



4) Efter oprettelse skal man finde den / de heste man vil starte stævne på. I menuen klik på ”Heste” 

og indtast derefter hestens ID nr. i søgefeltet og klik på ”GO!”

 
Alle elevhestenes ID numre kan findes her: http://fyensrideklub.dk/Elevskole/elevponyer-og-

heste.html 

5) Efter søgningen klikkes på hestens navn i højre side. Derved kommer du ind på hestens profil, hvor 

du skal tilknytte hesten til rytteren ved at klikke på ”Tilføj til mine heste” 

 
6) Du er nu klar til at tilmelde stævner. I menuen klikkes på ”Stævnekalender”. I søgefeltet skrives 

navnet på den arrangerende Rideklub. For vores stævner skrives derfor ”FYR”, og der klikkes på 

Fyens Rideklub 

 

http://fyensrideklub.dk/Elevskole/elevponyer-og-heste.html
http://fyensrideklub.dk/Elevskole/elevponyer-og-heste.html


7) Der kommer nu en liste over stævner, der afholdes af den søgte Rideklub. Kig på stævnets status, 

der står lige under datoen. Der kan kun tilmeldes stævner, der har statur ”propositioner godkendt” 

Kig på datoerne og stævnenavnet, og klik på det ønskede stævne. 

8) Nu fremkommer en liste over klasser til det valgte stævne. Først skal du tjekke, at du tilmelder den 

rigtige rytter på den rigtig hest for den rigtige klub. Alle tre dele kan ses i venstre side 

 
Hvis det ikke er den rigtige rytter / hest / klub, der fremgår, kan det ændres ved at klikke på ned-

pilen i højre side. Husk, at du kun kan vælge mellem muligheder, du har tilknyttet profilen. 

9) Nu kan der tilmeldes klasser. Find den ønskede klasse i listen til højre. Hvis det er en klasse med 

flere forskellige programmer / højder, vælges denne i scroll-down menuen ud for klassen. Nogen 

gange er dette ikke muligt, i så fald kan programmet / Højden skrives i Bemærkningsfeltet til 

venstre. Klassen vælges ved at klikke på ”Læg i Kurv” 



 
10) Der kan tilmeldes flere stævner for samme rytter / flere ryttere til samme stævne på én gang, 

hvilket er en fordel, da der betales 30 kr. i gebyr til Rideforbundet pr. betaling. Når du har lagt alle 

ønskede klasser i kurven klikkes på det grønne felt i øverste venstre hjørne 

 
11) Nu fremkommer en liste over de ønskede klasser. Kig den igennem, og tjek at alle klasser er som de 

skal være. Klik derefter i feltet med betingelserne og dernæst det grønne ”Gå til betaling”-felt 

 
12) Indtast dine kortoplysninger og klik på ”Gennemfør betaling” 



 

Du er nu tilmeldt stævne gennem GO 

 


