
 

 

 

REFERAT  FOR ÅRSMØTE   2021 

FOR ROGALAND RYTTERKRETS 
 

1. 18 Stemmeberettiget, 14 + 4 fra styret. I tillegg var det invitert utøvere som skulle 
hedres for deres resultat i 2021 

2. Kjersti Fotland ble valgt som dirigent for årsmøtet. 
3. Mette Surdal ble valgt som referent. 
4. Utdeling av utmerkelser: Nord Karmøy fikk innsatspris for 2021.  Legger til på på lister 

over utmerkelser: Bente Støtland fra Sandnes og Jæren fikk gull  IMN  ponni kat. 1 – 
sprang.   

5. Craig Warner og Hanne Lill Steen ble valgt til å skrive under protokollen. 
6. Innkalling  ble godkjent. 
7. Sakslisten ble godkjent. 
8. Årsberetning fra alle grener ble godkjent.   Oppfordring til alle klubber er å få med alle 

begivenhetene som skal inn i grenens årsberetning.  
Indre Haugaland arrangerte Junior NM – 21 i distanse og har fått tildelt Junior og Lag – 
22. 

9. Regnskapet er framlagt og vil bli godkjent straks begge representantene fra 
kontrollutvalget har skrevet under. Kommentar: Regnskapet ble lagt fram for 
kontrollutvalget for sent, en av representantene ønsker litt mer tid til å gå gjennom 
regnskapet.  
Regnskapet godkjent med de forbeholdene som er gitt. 

10. Innkommende saker: 
Ingen innkommende saker er mottatt 
 
 
 





 
 

Saksliste 
 
 

 
 

Rogaland Rytterkrets  
Rytterkretsting tirsdag 22 mars 2022 kl.19.00 på Hummeren 

 
 

 
Saksliste 2021 
 
1 Godkjenne de fremmøtte representantene 
2 Velge dirigent 
3 Velge protokollfører 
4 Utdeling av Utmerkelser 
5 Velge to representanter til å underskrive protokollen 
6 Godkjenne innkallingen 
7 Godkjenne saklisten 
8 Behandle årsberetninger (vi leser kun opp overskrifter, ha eventuelle 

kommentarer klar) 
9 Behandle  

a) regnskap 
b) kontrollutvalgets beretning 

10 Behandle saker som kommer frem av godkjent sakliste 
a) Forslag nye statutter Dressur, endre fra KM til RM (gå bort fra 

aldersbestemt mesterskap) 
b) Lov (oppdatert iht ny mal, kun informasjon) 

11 Fastsette kontingent. 
12 Behandle budsjett 
13 Foreta valg av dem som er på valg 

a) Leder og Nestleder 
b) 6 styremedlemmer, hvorav 1 er ungdomsrepresentant ungdom og 3 

varamedlemmer hvor 1 er vara for ungdomsrepresentant  
c) Kontrollutvalg med leder og 1 medlem og 1 varamedlem. 
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd særkretsen har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene. 

e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem  
 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere 
nestledere/varamedlemmer skal det velges 1. nestleder/varamedlem, 2. 
nestleder/varamedlem osv.  

 



                                                                                                                                     
 

 

Utmerkelser Statutter 
 

Påskjønnelser gis til alle som har oppnådd 1.plass i offisielle NM, 1. plass GP internasjonale 
stevner CSI1* eller høyere, eller som har tatt medalje i EM, VM eller Nordiske Mesterskap. 
 



Klubb Gren Navn Rytter /Kusk Resultat er)
Villingur Islandshestforening Islandshest Lotte Thoresen NM gull 250 meter Pass Young Rider
Villingur Islandshestforening Islandshest Maria Gjellestad Bosvik NM gull Gædingakeppni B-flokk young rider
Villingur Islandshestforening Islandshest Luisa Husby Sem s norgesmester i firgangskombinasjon for ungrytter

Sandnes og Jæren Rideklubb Sprang Oda Therese Oddsen
Nordisk Gull Ponni  lag, Nordisk Sølv Ponni Individult, 
Bronse Europamesterskap Ponni Lag 

Sandnes og Jæren Rideklubb Sprang Rikke Budsberg
Nordisk Bronse Junior Lag , Nordisk Bronse Junior 
Individuelt

Sandnes og Jæren Rideklubb Sprang Bente Støtland NM gull INM ponni kat 1
Sandnes og Jæren Rideklubb Voltige Tilde Skaar-Hval NM Gull Children
Sandnes og Jæren Rideklubb Voltige Maria Selliken longør NM gull Children
Faxi Islandshestforening Islandshest Carolin Storebø NM gull PP1 Senior
Faxi Islandshestforening Islandshest Elisabet Strøm NM gull Gædingakeppni Barneflokk
Lund Kjøre og Rideklubb Distanse Olaug E. Carstensen 1 plass CEI3* 160km Nannestad
Lund Kjøre og Rideklubb Distanse Astrid Dragseth 1 plass CEI2* 120km Nannestad
Indre Haugland Ryttersportklubb distanse Julia Amelie Mølstre gull NM yr, 1 og 2 plass CEI* norge



                                                                                                                                   
 

 

Statutter Innsatspris RORYK 

 

Rogaland Rytterkrets er tilknyttet Norges Idrettsforbund, gjennom Norges Rytterforbund. 

Dermed baserer også RORYK sitt arbeid seg på idrettens- og rytterportens verdigrunnlag. 

«Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd.” 

«For å minne oss alle om grunnverdiene i det daglige har vi i tillegg vedtatt de praktiske 
levereglene RASK. 
Respekt overfor hesten, utøveren, organisasjonen 
Ansvarlighet overfor hesten, utøveren, organisasjonen 
Sikkerhet overfor hesten, utøveren, organisasjonen 
Kunnskap om hesten, utøveren, organisasjonen». 
 
 
Vi forutsetter at alle medlemmer bidrar inn i driften av idrettslagene i rytterkretsen på en 
eller annen måte.  
Det er mange som finner dette arbeidet så viktig og så givende at de legger ned betydelig 
mer arbeid enn man normalt kan forvente av sine medlemmer eller ansatte. 
Rogaland Rytterkrets ønsker velkommen alle ildsjeler og ønsker å vise vår takknemlighet for 
deres engasjement, og kanskje også oppmuntre andre til å yte litt ekstra.  
Dette gjør vi ved å tildele Innsatsprisen til noen som har gjort seg spesielt bemerket. 
Prisen behøver ikke tildeles hvert år, og det er styret i Rogaland Rytterkrets som tildeler. 
Klubbene oppfordres til å nominere mottakere av Rogaland Rytterkrets sin Innsatspris 

Følgende forhold blir vektlagt for tildeling av Innsatsprisen 
 

 Man må være medlem av en klubb tilknyttet Rogaland Rytterkrets 
 Ha utvist stort engasjement til fremme av ryttersporten 
 Gjennom klubbarbeid bidratt til svært gode resultater i sporten 
 På en særskilt måte bidratt til samhold og rekruttering til sporten 
 Over tid innehatt flere roller / verv i klubb eller overordnet organ 

 

 

 



 
 

 

Innsatsprisen i RORYK 

Vi har valgt å tildele innsatsprisen 2021 til en klubb.   

Denne rideklubben setter søkelys på breddeidrett og rekruttering. De arrangerte  åpen dag på 
ridesenteret i forbindelse med markeringen av gjenåpningen av idretten i 2021, hvor det var mellom 
3-400 besøkende. Det var tilrettelagt med aktiviteter som passet for flere aldersgrupper og nivå. En 
flott markering i forbindelse med NIF sin kampanje for å markere gjenåpning av idretten etter corona 
restriksjoner. 

Rideklubben arrangerer årlig flere stevner, både klubb- og distriktsstevner i sprang og dressur. De har 
skaffet sponsormidler til innkjøp av 2 hestehengere som klubbens medlemmer kan låne. I tillegg har 
de satt sammen et «kjørelag» av frivillige foreldre som kjører klubbens medlemmer på stevner.   

I tillegg har de stevneklær som lånes ut til klubbens medlemmer når de arrangerer stevner slik at 
inngangsporten økonomisk for å starte på stevner blir lavere.  

Vi er stolte som har en slik klubb i vår krets og håper flere kan følge i samme fotspor. 

Vi gratulerer  

NORD-KARMØY RIDEKLUBB med Innsatsprisen 2021 

 

 

Styret i Rogaland Rytterkrets 

Mars 2022 



 
Årsberetning 2021 

Rogaland Rytterkrets besto i 2020 av 27 rideklubber med mer enn 3300 medlemmer. 
I perioden har vi hatt 10 styremøter og behandlet ca 40 saker  
 
Hvem hadde spådd enda et år i Coronaens ånd? Dette til tross, vi har flinke og kreative arrangører, som i 
tillegg er endringsvillige og som både ser og griper mulighetene. Dermed har vi klart å opprettholde et bra 
trykk med tanke både på treninger og arrangement. Dessverre var første halvår preget av en del avlyste 
stevner, men det ser likevel ut til at vi har klart oss bra. 

Vi er blitt «rågoe» i teams, Zoom og andre digitale møtearenaer, men vi har klart å delvis gjennomføre et 
par fysiske styremøter, vi har arrangert et fysisk allmøte i tillegg til fysisk møte for teknisk personell i 
nordfylket. Så det går framover. 
Digitale møter er også positivt, en kan klare å samle mange samtidig. Ingen reisevei, kan gjennomføres om 
en er i bilen eller er ute på tur. 
Vi tok initiativ til dialog direkte med sprang-trenerne i fylket, vi fikk god respons og det endte opp med et 
digitalt møte. Det var effektivt og bra med gode diskusjoner og samtaler. Noe tilsvarende kommer nok på 
agendaen også i inneværende år. 
Indre Haugaland har festet grepet og er blitt en stor arrangør av stevner i alle kategorier og i flere disipliner. 
De arrangerte sitt første NM, nemlig i dressur. Et 
veldig vellykket arrangement som vi håper, kan 
bidra til at enda flere NM kan havne i nordfylket.  
 
Tilbake fra 2019 satte vi opp to satsningsområder vi 
ville jobbe videre med. 

 Mer kontakt med klubbene 
 Utdanning og utvikling av Teknisk personell. 

Alle klubber er fordelt på styre- og varamedlemmer slik at alle klubbene har en fadder inn i styret  - ta 
gjerne direkte kontakt med din fadder om du har spørsmål eller kommentarer til vårt arbeid. 
Anne Gina og Åge har jobbet godt med tanke på utdanning og utvikling av TP. Spørreundersøkelse ble sendt 
ut til alt TP i fylket for å få kartlagt diverse problemstillinger, dette ble sammenfattet i et fysisk møte i 
nordfylket. Tilsvarende møte er planlagt også i sør, og vil bli gjennomført i løpet av april. 
 
Til tross for dystre spådommer om frafall i medlemsmassen, så har ikke vi blitt rammet veldig hardt. Litt 
nedgang i 2021 sammenlignet med 2020, men dette skyldes like mye rydding i registre som rent frafall. Det 
blir spennende å se utviklingen når vi har telt opp igjen 30 april 2022. idretten totalt sett har mistet mer 
enn 11000 medlemmer på landsbasis i løpet av pandemien. Disse må vi få tilbake. 
 
Vi er stolte over innsatsen klubbene våre legger ned og hva dere alle har klart å få til med frivillighet, 
dugnad og pågangsmot. 
2022 er frivillighetens år, og i Norge er vi verdensmestre i frivillighet. Innen idretten er vår modell helt unik. 
I 2020 ble frivillighet innen idretten målt i kroner til hele 78 milliarder av SSB.  
Rideklubbene i Rogaland sto for hele 27 millioner av disse. Store tall som vitner om utallige dugnadstimer 
sikkert iblanda blod, svette og tårer.  https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-
publikasjoner/nordmenn-legger-ned-frivillig-innsats-verdt-78-milliarder  
Sandes og Jæren Rideklubb er den største i vår sport i vårt fylke, med Haugesund hakk i hæl. 
Takk for innsatsen, og lykke til med frivillighet i 2022! 
 
Kjersti Fotland, som leder av kretsen, var en av Rogaland Idrettskrets sine delegater til både NIF sitt digitale 
og fysiske ting i 2021  
 
For styret i RORYK – Kjersti Fotland  
 

 



 

 

Årsberetning ungdommer 2021 

Vi legger nå bak oss et år med mange ulike inntrykk. Et år fylt med redsel for pandemien, og det 
uvisse om hvordan hverdagen kommer til å bli videre. Et år fylt med blod, svette og tårer i treningen 
om å bli klar til når sesongen KANSKJE kommer til å starte. Og et år fylt med vennskap, glede og 
samhold. Noe av det viktigste denne pandemien har lært oss er at “sammen er vi sterkere”. Dette er 
et motto jeg som ungdomsrepresentant er utrolig opptatt av. Hestesporten er en helt unik idrett 
som virkelig viser oss hvordan vi som mennesker sammen er sterkere! 

I en tid som vi nå har levd i, er samhold utvilsomt noe av det viktigste for å holde barn og unge i 
denne sporten. Og dette er noe ungdommer i dag er utrolig flinke på! Barn og unge trenger en trygg 
plass å kunne være, med et godt miljø og fantastiske folk rundt seg. Dette er en av de viktigste 
jobbene for en ungdomsrepresentant. Det å kunne se alle i sin klubb, klare å holde barn og unge 
samlet og ikke minst være en god støtte for de som skulle trenge det.  

Vi har i år jobbet med å kunne samle barn og unge uten å faktisk kunne samle dem. Det har vært et 
krevende år for å holde motet oppe hos ungdommene, men vi kom opp med en utrolig god ide for å 
kunne treffe nye og gamle fjes igjen. Vi opprettet nemlig en vlogg på Snapchat! Denne vloggen gikk 
fort viralt og hundrevis endte opp med å følge med på denne vloggen. Vloggen ble delt ut til alle 
klubbene og stallene i Rogaland som skulle ønske det, og responsen var utrolig positiv.  

Visjonen min for i år har vært sammen er vi sterkere. Jeg ønsket å vise ungdommene at uansett hvor 
vanskelig ting kan være, hvor umulig en oppgave kan være å løse og hvor langt det er igjen til mål så 
er det alltid noen som er der for å hjelpe deg på veien videre. Jeg ønsker å være et støtteapparat for 
ungdommene der ute, slik at de alltid har noen de kan spørre på veien. Vi er mange ungdommer 
som brenner for samme idrett, og da er det også viktig at vi står sammen og hjelper hverandre 
videre.  

Vi trenger engasjerte og aktive ungdommer til å kunne vise vei for alle våre barn og unge der ute! 
Derfor oppfordrer jeg alle klubber til å benytte seg av muligheten som ligger foran dere. Bruk 
ungdommene, bruk ungdomsrepresentanter!  

Februar 2021, 
Sandra Pettersen – Ungdomsrepresentant 

 

 



Årsberetning sprang 2021 

 

Året som har gått vært preget av Covid som året før.  En stor forskjell har vært at i 2021 ble 
det gjennomført nasjonale, nordiske og europeiske mesterskap, mesterskap som har hatt 
deltakelse fra ryttere fra Rogaland rytterkrets. I starten av 2021 ble flere stevner planlagt 
avlyst, noen av stevnene som måtte avlyses ble endelig kansellert og noen ble flyttet på.  

Vi er imponert over innsatsen til klubbene som på tross av alle restriksjonene har klart å 
gjennomføre gode og forsvarlige stevner for våre ryttere. Det er laget gode 
gjennomføringsplaner som har blitt overholdt og smittevern er tatt på alvor.  

 

 

Det er en liten nedgang i stevneaktivitet 
fra 24 stevner i 2020 til 21 stevner i 2021. 
Det ble planlagt med totalt 35 stevner 
hvor av noen ble avlyst, kansellert eller 
flyttet på.  Det i alt 10 planlagte stevner 
som ble kansellert. I alt ble det 
gjennomført utvidet klubb, distrikt, lands 
og elite nivå. Det har blitt avholdt 6 
interne klubber (NryfStevne Databasen) 
Klubber har vært flinke til å arrangere 
lavere klasser ved D og L stevner. Disse 
lavterskel klassene bidrar positivt til 
bredden og utviklingen av ryttersporten.  

 

Disse stevnene fordelt seg slik:  

Stevner 2021 2020 2019 
Lands/Elite 4 8 7 
Distriktstevner 9 13 21 
Utvidet 
Stevner 

8 3 6 

Totalt 21 24 34 

 

 

 

 

MESTERSKAP 

Rogaland Mesterskap 2021 

RM ble arrangert hos 50 åringen Sandnes 
og Jæren Rideklubb. Stevnet ble avholdt i 
helgen 3 - 5 september 2021. Det ble 
arrangert både RM Lag og RM Individuelt 
denne helgen.  

Det var godt oppmøte i 2021, men likevel 
ser vi at det er flere kvalifiserte ryttere 
ikke deltar i RM. Vi håper på større 
oppmøte i 2022 og vi ber trenere i å 
motivere sine ryttere til å være gode 
forbilder og ved det delta på RM klassene.  



 

I RM HEST Individuelt i år ble det 
arrangert følgende klasser med følgende 
antall deltakere:  

Klasser 2021 2020 2019 
1,00 
meter 

25 25 10 

1,10 
meter 

25 20 20 

1,20 
meter 

9 18 8 

1,30 
meter 

6 4 0 

I RM HEST INDIVIDUELT ble de følgende 
ekvipasjer premiert :  

Lett C (100 cm)  

1. Kretsmester og Gullvinner : Bodil 
Marie Andersen og Royale Captain 
fra Nord Karmøy Rideklubb.  

2. Sølv gikk til : Tiril Ødegård 
Grødeland med Kong´s Ariana – 
Bryne Hestesportsklubb  

3. Bronse gikk til : Emma Høyland 
Nærland med Felix S – Bryne 
Hestesportsklubb 

Lett B (110 cm)  

1. Kretsemester og Gullvinner : 
Marte Karine Jåsund med Capello 
(III) – Rogaland Rideklubb  

2. Sølv gikk til : Matilde Sunde med 
Dick Van Dyke – Soma 
Ryttersportsklubb 

3. Bronse gikk til : Malin Tokvam med 
Candy Crush – Soma 
Ryttersportskllubb  

Lett A (120 cm)  

1. Kretsmester og Gullvinner : 
Martine Berheim Skår med Dion – 
Sandnes og Jæren Rideklubb 

2. Sølv gikk til : Maren Stranden med 
D’Artagnan V Overis Z – Sandnes 
og Jæren Rideklubb 

3. Bronse gikk til : Synne Herringbotn 
Ølberg med Count to Ten – 
Sandnes og Jæren Rideklubb  

Middels B (130 cm)  

1. Kretsmester og Gullvinner : 
Cathrine Bjordal Tholo med La 
Folie – Soma Ryttersportklubb  

2. Sølv gikk til : Henny Cajsa Carolina 
Gitlesen med Elle Sanina – 
Sandnes og Jæren Rideklubb 

3. Bronse gikk til : Lisa Øverland 
Ingvartsen med Noora – Sandnes 
og Jæren Rideklubb 

 

RM PONNI 

RM PONNI Individuelt gikk i 
vanskelighetsgrad LB. Tidligere år har 
dette gått i vanskelighetsgrad LA. Det har 
vært en fin oppgang av startende ponni 
ryttere de(t) siste årene. Reduksjonen i 
vanskelighetsgrad har hatt en god effekt 
på deltakelse i ponni klassen.  

Klasser 2021 2020 2019 
Kat III 1 0 0 
Kat II 4 3 3 
Kat I 10 4 2 

I RM INDIVIDUELT PONNI var de 
premierte ekvipasjene :  

Kategori 2 og 3 Lett B PONNI  

1. Kretsmester og Gullvinner ble : 
Angelica Tunheim og Lucky (VIII) – 
Bryne Hestesportsklubb 



2. Sølv gikk til : Alexandra Pensgård 
Olsen og Thygeholms Red Sparkle 
– Haugesund Rideklubb  

3. Bronse gikk til : Julie Nyland 
Malmei og Castle Melody fra 
Sandnes og Jæren Rideklubb.  

 

 

 

 

 

Kategori 1 Lett B PONNI 

 

1. Kretsmester og Gulvinner ble : Lilli 
Aarthun Birkevold og Azra – 
Friheten Rideklubb 
 
 

2. Sølv : Ane Sviland og Sugar 130 – 
Friheten Rideklubb  
 
 

3. Bronse : Camilla Lund Engevik -
Vognmandsgårdens Audi – Soma 
Ryttersportsklubb 
 

 

  

 

RM LAG ble avholdt på søndag. Vi kunne ønsket at flere lag deltok og håper at ved litt 
endringen i statuer kan motivere flere ekvipasjer å delta i RM Lag i tiden fremover 

Lag 2021 2020 2019 
Ponni 4 3  
Hest 9 10  

I RM LAG PONNI deltok Rogaland Rideklubb (1 lag), Sandnes og Jæren Rideklubb (2 lag) og 
Friheten Rideklubb (1 lag). 

I RM LAG HEST deltok Sandnes og Jæren (4 lag), Soma Ryttersportsklubb (1 lag), Haugesund 
Rideklubb (2 lag),  Ålgård Rytterklubb (1 lag) og Indre Haugaland Ryttersportsklubb (1 lag) 

 

  



I RM LAG PONNI var de premierte lagene :  

1. Kretsmestere og Gullvinnere er : Rogaland Rideklubb sitt lag med følgende ekvipasjer 
: Eldar Grauer Jensen med Orenda Natane og Julie Lycke-Ludvigsen med Bonte Bart 

2. Sølv gikk til Friheten Rideklubb sitt lag med følgende ekvipasjer : Thea Hellevik med 
Cassiopeia, Lilli Aarthun Birkevold med Azra og Ane Sviland med Sugar 130  

3. Bronse gikk til Sandnes og Jæren Rideklubb sitt lag med følgende ekvipasjer : Iselin 
Assersen Jansen med Nygaards Fabelagtig, Julie Vognsen Sørensen med Zelda (II) og 
Tina Børve Thomassen med JSB Black Beauty  

 

I RM LAG HEST var de premierte lagene:  

1. Kretsemestere og Gullvinnere : Sandnes og Jære Rideklubb sitt lag med følgende 
ekvispasjer: Bente Støtland med Amsel, Oda Therese Oddsen og Good Looking, Siri 
Christiansen og SP Harley De Lux samt Henny Cajsa Carolina Gitlesen  
 

2. Sølv gikk også til Sandnes og Jæren sitt lag med følgende ekvispasjer : Ronja Marie 
Egeskog med Desigual, Lisa Rettore med Røds Marton, Maren Stranden med 
D’Artagnan V Overis Z  samt Lisa Øverland Ingvartsen med Noora  
 
 

3. Bronse gikk til Sandnes og Jæren sitt lag med følgende ekvispasjer : Ingvild Støtland 
med Festy´s Dream, Cecilie Klungtveit mede Perle vd Heffinck, Martine Brheim Skår 
med Anthea 52 samt Sebastian Oddsen med Feloetsghe V/D Rhamdia Hoeve  

Vi gratulerer alle Kretsmestere og de premierte =)  

 
NM Individuelt  

NM ble arrangert hos Drammen og Omegn Rideklubb først helgen i august med unntak av 
NM for Kategori 1 ponnier. Disse avviklet mesterskapet noen helger tidligere på samme 
sted. Kretsen stilte med  

Klasse Antall ryttere 
Senior  1 
Young Rider 1 
Junior 5 
Children  2 
Ponni Kat I 2 
Ponni Kat II 0 

Det ble ikke den store medaljefangsten denne gang. Det ble en sølvmedalje. Neste beste 
rytter fra kretsen var femteplass. 



NM CHILDREN sammenlagt  

2. Plass gikk til: Sebastian Oddsen med Feloetsghe V/D Rhamdiahoeve – Sandnes og Jæren 
Rideklubb  

NM JUNIOR sammenlagt  

5. Plass gikk til : Rikke Budsberg og Gezel fra Sandnes og Jæren Rideklubb  

 

NM Lag  Hest og Ponni  

Det blir årlig arrangert NM lag for hest og ponni. I 2021 ble det ikke mulig å avholde 
mesterskap for ponnier på grunn av få påmeldte lag.  

NM Lag Hest gikk i Drammen første helgen i august. Det start totalt 24 lag fra hele Norge. 

 

 

Fra Rogaland Rytterkrets deltok tre lag, 
hvor av to fra Sandnes og Jæren Rideklubb 
og et fra Soma Ryttersportsklubb. Alle 
lagene kom seg videre til finalen siste dag.  

Soma Ryttersportsklubb dro  i land en 
fantastisk fin Sølvmedalje og 2. plass  

Klubben var representert av Amalie Bloch-
Johnsen med Hazes M, Cathrrine Bjordal 
Tholo med La Folie, Anette Louis Stava 
Husbø med Capella Florencia og Emikie 
Winum Moe med Daihatsu T

Sandnes og Jæren Rideklubb sine lag tok 5. og 6. plass  

Sarpsborg og Omegn gikk seirende ut etter en spennende finale av Lag NM 2021 

 

  



Innendørs NM  

Mesterskapet ble avholdt ved Grenland Rideklubb og Jarlsberg og Melsom Rideklubb i 
oktober og november  

NM Klasser Antall ekvipasjer totalt Antall ekvipasjer RORYK 
Senior 14 1 
Young Rider 22 2 
Junior 48 8 
Children  12 4 
Ponni Kat 1 12 2 
Ponni Kat 2 9 0 

Det ble mange fine plasseringer for Rogaland sine representanter i de ulike klassene 

I senior klassen ble det 4. plass til Solveig Fotland Newermann med Ballerina fra Stavanger 
og Sola Rytterklubb 

I yngre ryttere klassen ble det 5. plass til Rikke Budsberg med Gezel - Sandnes og Jæren 
Rideklubb 
I junior klassen ble det 4. plass til Emilie Kvevik med My Lady 177 – Rogaland Rideklubb  
I Children klassen ble det 4. plass til Patrick Reine Severinsen med Livaro van Het Lelieehof 
fra Haugesund Rideklubb  

I Ponni Kat 1 ble det 1. plass og Innendørsmester 2021 for Bente Støtland med Festy´s 
Dream - Sandnes og Jæren Rideklubb 

Cuper og serier 

Det blir gjennom året gjennomført både nasjonale og lokale cuper, turer og serier. Rogaland 
Rytterkrets sine ryttere deltar i flere av disse individuelt og for lag.  

Norgesserien 2021 

Norgesserien er et fint bredde alternativ som gir ryttere på ulike nivå mulighet til å 
konkurrere på lag. I 2021 ble det ikke mulig å gjennomføre regionale kvalifiseringer på grunn 
av covid pandemien, men det var stor og fin oppslutning til finalene. Finalene ble 
gjennomføre i Drammen samtidig som NM Lag ble avviklet. Det dro hele tretten lag fra 
Rogaland for deltakelse i Norges Serie 

 

Norgesserie klasser Antall lag totalt Antall lag RORYK 
80 cm 26 4 
100 cm 19 3 
110 cm 16 4 
120 cm 11 2 



I 4. divisjon vant Soma Hestesportsklubb representert av Amalie Bloch-Johnsen med Firefly 
AB, Madelen Hagen med Take a Bow, Emilie Svaboe Kolind med Viva, samt Benedicthe 
Madland med Chestnuts M 

I 3. divisjon ble det 4.plass på Friheten Rideklubb og 5. plass for Soma Hestesportsklubb 

I 2. divisjon ble det 1. plass for Sandnes og Jæren Rideklubb representert av Lisa Rettore 
med Røds Marton, Bente Støtland med Amsel, Martine Berheim Skår med Antheea 52, samt 

Ingvild Støtland med Festy´s Dream.  

I 1. divisjon ble det 3. plass for Sandnes og Jæren Rideklubb representert av Martine 
Berheim Skår med Dion (I), Mari Sikveland med Edina Z, Siri Christiansen med SP Harley De 
Lux, samt Madeleine Berheim Skår med Jade (II) 

Gratulerer til alle de premierte =) 

International Mesterskap 

Nordisk og Baltisk Mesterskap

 

Nordisk Mesterskap ble avholdt i Ypäjä i 
Finland første helgen i juli 2021 Den finske 
skogen og grasbanen var en fin ramme for 
mesterskapet.  

 

Rogaland hadde to ryttere som 
representerte Norge i henholdsvis Ponni 
Kat 1 og Junior.  

 

Rytterne var Oda Therese Oddsen med 
Javas Alun fra Sandnes og Jæren 
Rideklubb 

 

Rytterklubb og Rikke Budsberg med Gezel 
fra Sandnes og Jæren Rideklubb



Resultat  

Ponni Kategori 1 

Gull og Nordisk Mester Lag – Norge - Oda Therese Oddsen og Javas Alun 

Sølv og 2. plass Individuelt - Oda Therese Oddsen med Javas Alun 

Junior  

Bronse og 3. plass Lag – Norge – Rikke Budsberg med Gezel  

Bronse og 3. plass Individuelt – Rikke Budsberg med Gezel  

 

 

Europamesterskap 

Europamesterskapet for ponnier ble avholdt i Polen august 2021. Rogaland hadde en rytter 
representert i mesterskapet. Dette var ekvipasjen Oda Therese Oddsen og Javas Alun fra 
Sandnes og Jæren Rytterklubb. 

Resultat  

Ponni Kategori 1 

Bronse og 3. plass Lag – Norge – Oda Therese Oddsen  

 



 

 

Internasjonale deltakelse 

Det ble i 2021 igjen mulighet til å reise ut og delta på internasjonale stevner. Ryttere fra 
Rogaland dro allerede til Belgia i april for CSIO og CSI stevner. Ekvipasjene fikk god 
internasjonal erfaring og fine plasseringer. Solveig Fotland Newermann fra Stavanger og 
Sola Rytterklubb representerte Norge i flere Nation Cup stevner gjennom 2021.  

 

Gratulerer til alle de premierte =)  

 



ÅRSBERETNING DRESSUR 2021 

Det har vært ett aktivt år for dressursporten i Rogaland på tross av at vi også i år har måttet forholde 
oss til strenge smittevernrestriksjoner deler av året.  

Det har blitt avholdt 25 dressurstevne totalt, stevnene er fordelt slik:  

4 (2) Utvidet klubbstevner, 14 (16) Distriktstevner, 2 (4) Landsstevne, 4 (2) lands/elitestevner og 1 (0) 
Elitestevne.  (Tallet i parentes viser antall fra 2020). 

Vi har i år blant annet hatt fokus på tilstedeværelse på stevner slik at arrangører, deltakere og andre 
lettere kan ta kontakt med oss. Vi har fått mange positive tilbakemelding på dette og vi har også 
tredd støttende og hjelpende til på noen av de stevnene vi har vært på.  

Årets høydepunkt innen dressuren i kretsen vår er uten tvil da Indre Haugaland Ryttersportsklubb 
arrangerte NM Dressur 2021. Arrangementet var planlagt ned til den minste detalj og utmerket 
gjennomført. Det ble mange positive tilbakmeldinger fra både teknisk personell, deltagere, 
tilreisende og publikum. I tillegg til at det var flott gjennomført viste også vestlandsværet seg fra sin 
beste side med 4 dager med sol, blå himmel og gode sommertemperaturer. Tusen takk til Indre 
Haugaland Ryttersports klubb, dette «nailet» dere. 

 

KRETSMESTERSKAPET 2021 

KM ble arrangert av Stavanger og Sola Rytterklubb, og var et flott og vellykket arrangement. Her er 
en oversikt over medaljetakerne:  

PONNI 

Gull Tilla Tjelta Aadnøy Gulliver V Nærbø Rideklubb 
Sølv Béatrice Hatleskog Lucky Star II Nærbø Rideklubb 
Bronse Martine Haugsdal Kjeldalsgaards Bea Nærbø Rideklubb 

 

JR/UR 

Gull Synnøve Undheim Dysjaland It's All About Time Soma 
Ryttersportsklubb 

Sølv Cissela Espeland Beeckman Cloudbreaker Stavanger og Sola 
Rytterklubb 

Bronse Ingeborg Håland Årdal Lindbergs Milton Nærbø Rideklubb 
 

SENIOR 

Gull Kristina Vigre Orighana Nærbø Rideklubb 
Sølv Kaja Elise Stokstad Rich Man Soma 

Ryttersportsklubb 
Bronse Sandra Serine Skogøy Pettersen Dana Haugesund Rideklubb 

 

 

 



LAG 

Gull Nærbø Tilla Tjelta Aadnøy\ Gulliver V, Ingeborg Håland Årdal\ Lindbergs 
Milton og Kristina Vigre\ Orighana 

Sølv Nærbø 2 Béatrice Hatleskog\ Lucky Star II, Martine Haugsdal\ Kjeldalsgaards 
Bea, Eline Oftedal Lode\ Stallknektens Verdi og Aurora Nærland 
Reime\ Egebjerggårds Boogie Woogie 

Bronse Sandnes og Jæren 
Rideklubb 

Ingvild Kristine Wathne Røst\ Titus II, Lisanne Marileen Verheul\ 
Amigo (XVIII) og Anne Håland\ Gørklintgårds Lyrik 

                         

ROGALANDS CUPEN 2021 

Rogalandscupen ble dessverre ikke avholdt i 2021 pga smittevernrestriksjoner.  

 

HAUGALANDS CUPEN 2021 

Haugalandscupen ble arrangert på høstens stevner i Nordfylket og Karmøy Rideklubb arrangerte 
finalen 27-28/11. Det deltok i alt 20 ekvipasjer i cupen og her er medaljevinnerne i cupen 

LC 

Gull Irmelin Kvilhaug Fiona Nord Karmøy  
Sølv Lisa Andrea Skogøy Pettersen Goliat Hovind av Nord Indre Haugaland 
Bronse Kathrine Fagerland Victorias Lady of April Karmøy 

 

LB 

Gull Victoria Johannesen Euphoria Karmøy 
Sølv Thea Eide Carleton Diego Skudenes 
Bronse Mina Tveit Alcoy Kærlund Karmøy  

 

LA 

Gull Emilie Vikra Twilight Højgård Karmøy 
 

MC 



Gull Elise Mørk Røed Bouquet Majlund Haugesund 
Sølv Vilde Erga Sørensen Dorn Nord Karmøy 
Bronse Sunniva Zahl Tangen Magnifigue Karmøy 

 

Hallmesterskap Unghest 2021 

Hallmesterskapet for unghest ble arrangert av Sørlandsparken Rideklubb 5-7 november. 

4 åringer  

Gull Stine Rebecca Smith Gørklintgårds Royal Sandnes og Jæren 
Rideklubb 

 

6 åringer 

Bronse Elise Mørk Røed Bouquet Majlund Haugesund Rideklubb 
 

I tillegg deltok Melanie Artmann/ Yan Vom Coenenhof fra Strand Hestesportsklubb.  

 

NORGESMESTERSKAPET 2021 

Norgesmesterskap individuelt ble som tidligere nevnt arrangert av Indre Haugaland 
Ryttersportsklubb.  

Det ble dessverre ingen medaljer til noen av rytterne fra Rogaland Rytterkrets i år. 

Men kretsen var godt representert i ponniklassene ved Nora Wendelbo Johansen/Rodlease Tango 
(Haugesund Rideklubb) og Ingeborg Håland Årdal/Lindbergs Milton (Nærbø Rideklubb). I Junior 
klassen fikk Kristina Vigre/Orighana (Nærbø Rideklubb) en flott 5 plass sammenlagt, og vi var videre 
representert med Benedicte Eggers Staalesen/Danisco for U (Haugesund Rideklubb), Silje Bringsvor 
Krakk/Brandtbjergs Don Zigzag (Haugesund Rideklubb) og Andrine Langåker/JJ Latina (Skudenes 
Rytterklubb). I klassen for Unge Ryttere deltok Nora Windgaetter/Noesminde Miami (Soma 
Ryttersportsklubb), Kine Oftedal Lode/Bradley Beach (Nærbø Rideklubb) og Aurora Nærland 
Reime/Egebjerggårds Boogie Woogie (Nærbø Rideklubb) 

 

Vi gratulerer alle sammen med flotte resultater.   

 

Aina Skogøy & Sandra Serine Skogøy Pettersen 

Dressurkontakter, RORYK  
 



Årsberetning distanse 2021 
 
Så ble det redusert aktivitet i 2021 også pga Covid-19. På tross av dette ble det arrangert 4 distanseritt 
i Rogaland. 1 D-stevne og 3 L-stevne fordelt på 2 klubber.  
Det var totalt 59 startende på de 4 rittene, hvilket er en økning fra 2020 (27 startende). Men dette er 
langt færre startende i forhold til tidligere år. 
Vi håper at vi vil se en økning i antall startende i 2022, om gjenåpningen av landet etter Covid 
nedstigningen. 
Indre Haugaland arrangerte NM junior, og er også tildelt dette for 2022. NM både for individuelt og 
lag. 
  
Rekrutteringen til Distanse i Rogaland er fortsatt lav, noe som også samsvarer med rekrutteringen 
generelt i Norge. Vi håper at flere klubber ønsker å arrangere distanseritt, noe vi vet kan gi et løft med 
tanke på rekruttering. 
 
 
 
Norges Mesterskap:  
Senior: 
Sølv:  Maren Aanestad – Carpe Diem Aziz – Jæren Kjøre & Rideklubb 
 
 
 
 
 
 
Junior: 
Gull:  Julia Amélie Bersaas Mølstre – Kashmir – Indre Haugaland Ryttersportsklubb  
Sølv:  Veslemøy Håland – AR Sheikh Pacha – Indre Haugaland Ryttersportsklubb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kretsmesterskap Rogaland / Vest Agder: 
 
Senior: 
Gull:  Olaug Espeli Carstensen – Bjørgenes Afrah – Lund Kjøre og Rideklubb 
Sølv:   Sofie Dahl Larsen – Litlemos Malika – Lund Kjøre og Rideklubb 
Bronse: Celine Liland – Elrik – Jæren Kjøre & Rideklubb  
 
Junior og Lagkonkurransene ble avlyst da det var for få  
påmeldte.  
 
 
 
 
 



 
 
FEI stevner i utlandet/innlandet 
Deltagelse i CEI stevner 2021: 
 
09.07.21 Kliczkow CEI3* 160 km 
Olaug Espeli Carstensen Yassir II    4 plass 
 
13-15.08.21 Nannestad CEI3* 160 km 
Olaug Espeli Carstensen Bjørgenes Afrah  1 plass 
 
13-15.08.21 Nannestad CEI2* 120 km 
Astrid Dragset   Majeed Classic Khantaro 1 plass 
 
13-15.08.21 Nannestad CEI1* 100 km 
Julia Amélie Bersaas Mølstre Kashmir   1 plass 
 
13-15.08.21 Nannestad CEI1* 100 km 
Julia Amélie Bersaas Mølstre AR Sheikh Pacha  2 plass 
Vibeke Edvardsen  Norin    4 plass 
 
 
09.09.21 Ermelo WM Jr CEI2* 120 km 
Sofie Dahl Larsen  Al Samah   17 plass 
 
10.10.21 Växjö CEI1* 100 km 
Vibeke Edvardsen  Norin    5 plass 
 
10.10.21 Växjö CEIJ1* 100 
Malene Bergersen Bakken Shanameh   2 plass 
 
15.10.21 Fontainebleu CEI1*100km 
Malene Bergersen Bakken W Catchcash   11 plass 
 
17.10.21 Samorin CEI1*100km 
Olaug Espeli Carstensen SGA Zaafir   2 plass 
 
 
Kilometerlister  
 
Rytter: 

1. Julia Amélie Bersaas Mølstre Indre Haugalandet Ryttersportsklubb 536 km 
2. Olaug Espeli Carstensen Lund Kjøre- og Rideklubb  530 km 
3. Sofie Dahl Larsen  Lund Kjøre- og Rideklubb  380 km 

 
Hest: 

1. AR Sheikh Pacha 403 km 
2. Kashmir  383 km 
3. Bjørgenes Afrah 370 KM 

 
Ekvipasje: 

1. Julia Amélie Bersaas Mølstre – Kashmir Indre Haugalandet Ryttersportsklubb 383 km 



2. Olaug Espeli Carstensen – Bjørgenes Afrah Lund Kjøre- og Rideklubb  370 km 
3. Astrid Dragset – Majeed Classic Khantaro  Lund Kjøre- og Rideklubb  332 km 



Årsberetning 
Rogaland Rytterkrets  
Voltige 2021 
 
Generelt har det vært et år som har vært preget av en litt lav stevneaktivitet og begrenset 
med treningssamlinger. Rogalandvoltigen viser godt igjen i nasjonal målestokk med høy 
aktivitet og mange utøvere. Her følger rapport om det vi har brukt tiden til og litt 
sportsresultater oppsummert. 

 Arbeid med statutter KM - en siste sjekk. 
 SJR fikk avholdt dette på tampen av sesongen. Ønsker bredere deltakelse til neste år 

- også fra Nordfylket. 
 Det ble kåret kretsmestere i Senior Junior og Children klassene. 
 Voltige etterspør en felles stevnekomite - arrangørene står jo fritt til å få med folk fra 

flere klubber og vi støtter selvsagt opp om dette.  
 Undersøkelse blant Teknisk Personell - her sendte videre initiativ til SUV som jobber 

med NRYF/ Lillann Jebsen om å legge opp til økt rekruttering til dommere. 
 Aktivitetsstaus voltige i Rogaland - avdekker beskjedent rekrutterings - tilbud i sør og 

et potensiale for flere begynner tilbud i Nord – vi oppfordrer til mer voltigetilbud inn 
i rideskoler. 

 Til NBCA hadde vi en stor delegasjon med CH og JR deltakere på Flyinge i Sverige. 
 I NM 2021 hadde vi også stor deltakelse fra kretsen i alle klasser. Her innkasserte 

rogalandsutøvere bronse i JR/SR NM og både gull og sølv i Children klassen. Flott 
levert! 
 

 Rekruttering: trengs av både voltigører, hester og longører, miljøet er preget av at de 
har mistet en del av de beste hestene det siste året, og noen utøvere står uten 
hester - kanskje dette kan muliggjør samarbeide mellom de forskjellige miljøene i 
større grad.  
 

 Innspill fra miljøet om endringer i KRVII sendt inn til SU- V. Også små ting til KR1 - 
både til konkurransereglement og til Tillegg V Teknisk personell – Voltige 
dommerutdanning. 

 
 RORYK har planlagt Kompetansegivende kurs for Longører kombinert med Intro kurs 

for longører/ longeringstimer for alle avholdes i slutten av Februar (teoridel) og 
praktisk del i løpet av Mars måned både i Nord og Sørfylket. 
 

 Ellers har vi hjulpet til med å finne instruktører til voltigeundervisning på Storhaug 
Rideskole. 

 
 Ett rideskole tilbud på Soma har nettopp startet som et forsøk, her har vi foreløpig 

lånt bort voltigegjord og tønne og bidratt med en gjesteinstruktør.  
 

 Vi følger opp noen flere klubber Nord Fylket med å få i gang flere nybegynnertilbud/ 
oppstart med voltige. I første omgang er de med på Longørkurset nevnt over, og 
Karmøy Rideklubb har fått låne et av SU-V sine utstyr. 

 



 
 

 

 

Noen bilder fra årets NM i Voltige som gikk av stabelen ved AGR i September. 

Children NM:  

Gull til Tilde Skaar Hval (SJR) 

Sølv til Stine Ritland Tofte (ROGA) 

Begge startet på hesten Lady med Maria Selliken (SJR) som longør  

  

 Stine       Tilde 

Senior/ Junior NM  

Tage Øverland (ROGA) som startet på Leksuss med Kaia Hegre som longør. 



 

Alle bilder av Anna Mossige 



ÅRSBERETNING FELTRITT 2021 

 

Det har vært økende aktivitet i Nord-Rogaland på tross av at vi også i år har måttet forholde 
oss til strenge smittevernrestriksjoner deler av året. Indre Haugaland Ryttersportklubb er 
den eneste klubben i nordfylket som arrangerer organisert feltritt aktivitet. 

 

Bilder lånt fra Feltritt Rogaland 

 

Stevnene er fordelt slik:  

 28.feb – feltritt trening for nybegynnere og viderekomne. 
 25.april – feltritt trening. Linn M. Brandal deltok som trener. Det var mulighet for å 

prøve 60 og 80 cm hinder. 
 9.mai – feltrittstevne. 
 19.juni – feltritt trening. 
 4.sept– Breddesamling og besøk av Nina Hjelle som er en erfaren utøver innen 

feltritt. Nina bidro som trener under samlingen. Feltritt stevne søndag 5.sept som var 
en del av Haugaland Challenge Week ble flyttet til 17.okt. 

 16-17.okt – Trening og feltrittstevne. 

Vinnere av de ulike klasser og de 5 vinnerne av HCW cupen! Følgende ekvipasjer sto på 
pallen i klassepremieringen:  
80 cm hest: Lena Hollund Surdal/ Helleren Caliente 
60 cm ponni: 1.plass: Tuva Nesvik/ Meltvedt Peppercorn. 2.plass: Elly Våbenø Kleivane / 
Spirit 
60cm hest: Erina Birkeland / Rubina  
Vi gratulerer så masse. 

Vi har i år hatt for lite søkelys på tilstedeværelse på stevner/treninger slik at arrangører, 
deltakere og andre lettere kan ta kontakt med oss. Dette har vi et sterkt ønske om å 
forbedre og vil kontakte arrangørene i forkant av aktiviteter for å høre hva vi kan bidra med.  
 
Feltritt i Sør melder om liten aktivitet.  
Det er noen få som tar turen opp til HHA på stevner. 
Vi har prøvd å undersøke litt med deler av miljøet hva som skal til for å sette gang på feltritt 
her nede igjen og har motatt følgende innspill: 



Det mangler en ildsjel eller to for å dra dette i gang igjen. Det trengs en klubb som 
aktiviserer seg og tar ansvar for organisering av treninger og stevner. Tips for å rekruttere er 
feks. lavterskel stevne med knøttecup. 
Det hadde vært en ide å forsøke å få i gang treningstilbudet som var på Øksnevad for et par 
år tilbake.  Det er vanskelig med bane, den på Øksnevad kan bare benyttes i korte tider av 
året.  
Vi ønsker kontakt med miljøet og innspill om hva kretsen eventuelt kan bidra med! 
  
Feltrittkontakt nordfylke RORYK Åge Norem 
Feltrittkontakt sørfylket RORYK Yri Øverland 
 

 

Bilder lånt fra Feltritt Rogaland 



 

 

Årsberetning kjøring i Rogaland 2021  
 
I år har det vært planlagt tre DMP stevner hvorav to ble avlyst tidlig på året pga korona. Ett DMP med 
kretsmesterskap for Hordaland og Rogaland ble gjennomført i oktober. Det er også arrangert to DP 
stevner.  Det er nokså god oppslutning på stevnene og mange nye kusker, noe som er gledelig.  
 
Det er vekst i miljøet og det arrangeres helgetreninger i flere klubber.  
 

 



ÅRBERETNING ISLANDSHEST 
I 2021 har det vært god aktivitet i fylket og mye har foregått på HHA (Haugaland Hestesport Arena) 

Faxi Islandshestforening har arrangert kurs med både nasjonale og internasjonale trenere og det har 
vært samlinger og treninger for alle nivåer. Det har vært arrangert totalt 6 stevner. Alt fra klubbstevner 
til world ranking stevne.  
Faxi har hatt to ryttere på Elitelaget, Steinar Clausen Kolnes og Carolin Storebø.  Villingur har 1- Bjarne. 
Under NM gæðingakeppni  og NM i sport var Faxi godt representert med ryttere i mange ulike klasser. 
Elisabet Strøm med NM tittelen, 1. plass - NM gæðingakeppni på Biri både i tølt og gangartsklassen.  
Under NM i sport ble Carolin Storebø norgesmester i PP1 senior, hun fikk også en bronse i 250 pass.  

Lotte Thoresen fra Villingur Islandshesforenig vant Gull på NM i Tresfjord  i disiplinen 250 meter Pass i 
ungrytterklassen. 
Luisa Husby Sem ble norgesmester i firgangskombinasjon for ungrytter 

Maria Gjellestad Bosvik og hesten hennes Tindur fra Jakobsgården 
ble Norgesmester i Gædingakeppni B-flokk ungrytter avholdt på Biri i 
september.  

Maria er i tillegg en del av rekruttlaget U23 i Norsk 
Islandshestforening 

Steinar Clausen Kolnes har utpekt seg innenfor avl og vant prisen som 
årets unge avlsrytter i Norges Islandshestforening 2021.  

Faxi arrangerte også NIHF Leir i sommer med stor suksess. Der var det 27 påmeldte barn og ungdom i fra 
11 ulike klubber og det var hele 6 barneryttere. Det ble en flott uke med hest, lek og moro, teori og mye 
mer avsluttet med et C-stevne.  

Faxi arrangerer NM for Islandshest på Haugaland Hestesport Arena 2022. 

                                    

Carolin                                                                                Elisebet 

 



Resultatregnskap 1 detaljertROGALAND RYTTERKRETS
V/ KARIN STANGELAND

GRANNES TERR. 84

4044 HAFRSFJORD

Regnskapsår 2021 (01.01.2021-31.12.2021), F.o.m. periode  1 t.o.m. periode 12.,

Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i

fjor

Budsjett denne

periode

Driftsresultat
Driftsinntekter

Salgsinntekter

3300 MEDLEM -82 125,00 -92 400,00 0,00

3310 STARTAVGIFT -11 620,00 -28 050,00 0,00

3320 ROGALANDSCUP 0,00 -7 050,00 0,00

3360 KURS 0,00 -7 700,00 0,00

3390 TILSKUDD NORGES RYTTERFORBUND -10 400,00 0,00 0,00

3391 TILSKUDD ROGALAND IDRETTSKRETS -14 009,00 -22 069,00 0,00

3392 TILSKUDD NORGES IDRETTSFORBUND -10 388,00 -11 592,00 0,00

3393 TILSKUDD IDRETTENS STUDIEFORBUND 0,00 -5 984,00 0,00

-128 542,00Salgsinntekter -174 845,00 0,00

-128 542,00Driftsinntekter -174 845,00 0,00

Driftskostnader

Annen driftskostnad

6541 TILSKUDD DIVERSE 4 000,00 2 000,00 0,00

6542 TILSKUDD KOMPETANSEHEVING 1 000,00 3 889,00 0,00

6860 MØTER - STYREMØTE 2 376,00 3 554,00 0,00

6861 MØTER - ÅRSMØTE 2 741,57 3 834,00 0,00

6862 MØTER - DIV ARR 1 516,00 18 362,00 0,00

6870 KURS TEKN PERS 1 500,00 11 835,00 0,00

6940 Porto 576,00 0,00 0,00

7420 UTG STEVNER 69 970,75 53 728,56 0,00

7450 GAVER OG PREMIER 20 376,00 2 699,00 0,00

7770 BANKOMKOSTNINGER 63,00 84,00 0,00

7799 DIV UTGIFTER 8 250,00 2 095,00 0,00

7830 TAP PÅ FORDRINGER 0,00 4 230,00 0,00

112 369,32Annen driftskostnad 106 310,56 0,00

112 369,32Driftskostnader 106 310,56 0,00

-16 172,68Driftsresultat -68 534,44 0,00

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter

Annen renteinntekt

8050 RENTEINNTEKTER -85,00 -41,00 0,00

-85,00Annen renteinntekt -41,00 0,00

-85,00Finansinntekter -41,00 0,00

-85,00Finansinntekter og finanskostnader -41,00 0,00

-16 257,68Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader -68 575,44 0,00

-16 257,68Resultat før skattekostnad -68 575,44 0,00

-16 257,68Årsoverskudd / Underskudd -68 575,44 0,00
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1740 PERIOD UTGIFTER
Utgifter ført i 2021, utbetalt 2022

1930 BANK 3330.57.42061
Saldo pr. 311221 168.624,68

2050/2080 EGENKAPITAL
Totalt egenkapital pr. 311221 173.912,00

2980 PEROD INNTEKTER
Innbetalt 2021, gjelder 2022 - Rogalandscup
Inntekter ført 2021, innbetalt 2022 - Bredde- og rekr.midler 7.500,00
Inntekter ført 2021, innbetalt 2022 - Kompetansetilskudd 1.652,00

3390 TILSKUDD NRYF
Bredde- og rekruteringstilskudd 2.900,00
Bredde- og rekruteringstilskudd 7.500,00

3391 TILSKUDD ROG IDRETTSKRETS
Admin - og under 30 12.357,00
Kompetansetilskudd 1.652,00

3392 TILSKUDD NORGES IDRETTSFORBUND
2021 MVA 8.451,00
2021 Krisemoms 1.937,00

6541 TILSKUDD DIVERSE
Utbetalt til 2 deltakere Ferd-cup

7420/7450 UTGIFTER STEVNE/GAVER OG PREMIER
Premier 35.146,75
Sponsor/støtte 50.000,00
RM banebygger 4.000,00
Utvida klubb 1.200,00
Totalt 90.346,75

7799 DIVERSE UTGIFTER
Styreklær 8.250,00



Balanse detaljertROGALAND RYTTERKRETS
V/ KARIN STANGELAND

GRANNES TERR. 84

4044 HAFRSFJORD

Regnskapsår 2021 (01.01.2021-31.12.2021), F.o.m. periode  1 t.o.m.

periode 12., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i

fjor

Hittil i fjor

Eiendeler
Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

1510 KUNDER 18 940,00 79 215,0018 940,00 79 215,00

18 940,00Sum Kundefordringer 79 215,0018 940,00 79 215,00

Andre fordringer

1740 PERIOD. UTGIFTER -1 550,00-1 550,00

-1 550,00Sum Andre fordringer 0,00-1 550,00 0,00

17 390,00Sum Fordringer 79 215,0017 390,00 79 215,00

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

1920 BANK 3330.20.36425 168 624,68 99 307,06168 624,68 99 307,06

1930 BANK 3330.57.42061 3,00 3,003,00 3,00

168 627,68Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 99 310,06168 627,68 99 310,06

168 627,68Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 99 310,06168 627,68 99 310,06

186 017,68Sum Omløpsmidler 178 525,06186 017,68 178 525,06

186 017,68Sum Eiendeler 178 525,06186 017,68 178 525,06

Gjeld og egenkapital
Egenkapital

Opptj. egenkapital

Annen egenkapital

Udisponert resultat -16 257,68 -68 575,44-16 257,68 -68 575,44

2050 EGENKAPITAL -105 336,56 -105 336,56-105 336,56 -105 336,56

2080 UDISPONERT RESULTAT -68 575,44-68 575,44

-190 169,68Sum Annen egenkapital -173 912,00-190 169,68 -173 912,00

-190 169,68Sum Opptj. egenkapital -173 912,00-190 169,68 -173 912,00

-190 169,68Sum Egenkapital -173 912,00-190 169,68 -173 912,00

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2410 LEVERANDØRER -4 613,06 -4 613,06

0,00Sum Leverandørgjeld -4 613,060,00 -4 613,06

Annen kortsiktig gjeld

2980 PERIOD INNTEKTER 4 152,004 152,00

4 152,00Sum Annen kortsiktig gjeld 0,004 152,00 0,00

4 152,00Sum Kortsiktig gjeld -4 613,064 152,00 -4 613,06

4 152,00Sum Gjeld -4 613,064 152,00 -4 613,06

-186 017,68Sum Gjeld og egenkapital -178 525,06-186 017,68 -178 525,06
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Innkommende forslag 

 

 

 

1) Nye Dressurstatutter til godkjenning  
2) Lov til informasjon (kun oppdatert iht nye maler fra NIF) 
3) Statutter til informasjon KM (RM)  (kun små endringer) 
4) Fadderoversikt (styre – klubb) 

 



 

 
 

 
STATUTTER FOR ROGALANDSMESTERSKAP I DRESSUR I 

 ROGALAND RYTTERKRETS 
 
 
 
GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET 
Rogalandsmesterskap i dressur for Rogaland Rytterkrets avholdes årlig, og arrangeres fortrinnsvis 
på høsten.  
Mesterskapet utskrives i henhold til KR1 § 153. 
 
KVALIFISERING 
Ekvipasjen må minst ha gjennomført tilsvarende program som høyeste mesterskapsklasse 
med min. 55% to ganger på minst D-stevne i løpet av 2 siste kalenderår før inneværende, og 
senest før start i 1. avdeling av mesterskapsklassen (KR I § 153.3, se også §§ 123 og 126.) 
 
DOMMERE 
Det skal være minimum 2 dommere i mesterskapsklassene. Overdommer kan inngå i 
dommerpanelet. Dommerne skal være autorisert for den aktuelle klasse i hht KR I Tillegg 5.4. 
DDA kan ikke dømme mesterskapsklasser. 
Overdommeren skal ha høyeste autorisasjon i hht mesterskapets klasser. 
 
INDIVIDUELLE MESTERSKAP 
Det arrangeres følgende individuelle mesterskap: 
RM-D-MB Åpen for alle  
RM-D-MC Åpen for ekvipasjer som ikke har ridd MB eller høyere til 62% eller mer, i 

løpet av de 2 siste kalenderår. 
RM-D-LA Åpen for ekvipasjer som ikke har ridd MC eller høyere til 62% eller mer, i 

løpet av de 2 siste kalenderår. 
RM-D-LB Åpen for ekvipasjer som ikke har ridd LA eller høyere til 62% eller mer, i 

løpet av de 2 siste kalenderår. 
KM-D-PARA Åpen for klassifiserte Para-ryttere 
 
Mesterskapene går over to avdelinger. Mesterskapsklassene er lukket for deltakere som ikke 
deltar i mesterskapet. Hver rytter kan bare starte én hest, og hver hest kan bare starte én gang.  
 



   

Ekvipasjer som innenfor den kvalifiserende perioden har startet individuelt NM-D eller HM-
D (uansett alders-/klassenivå), kan ikke delta i RM-D.  
Arrangøren står fritt til å sette opp åpne klasser på samme stevnet.  
 
LAGMESTERSKAP 
Det arrangeres følgende lagmesterskap: 
RM-D-Lag Åpen for alle, hvor ekvipasjer som rir LC på laget ikke må ha ridd LA eller 

høyere til 60% eller mer, ekvipasjer som rir LB på laget ikke må ha ridd MC 
eller høyere til 60% eller mer, og ekvipasjer som rir LA på laget ikke må ha 
ridd MA eller høyere til 60% eller mer i løpet av de 2 siste kalenderår og frem 
til stevnets første klasse. 

 
Lagmesterskapene er åpne for klubblag bestående av ryttere fra samme klubb. Hvert lag 
består av 3 eller 4 ekvipasjer. Hver rytter kan bare starte én hest, og hver hest kan bare starte 
én gang. Hver klubb kan starte flere lag. 
Lagmesterskapene rides i én avdeling fordelt på tre nivåer. Én ekvipasje må starte LC, én i LB 
og én i LA. 
Lagleder avgjør hvilket klassenivå den eventuelle fjerde rytter starter.  
En eller flere Para-ryttere kan inngå i laget. Para-rytterne rir para-program i sin grad som 
tilsvarer klassenivå til KM- lag, og dømmes ihht KR-Para. Para-klassenivå; se tabell. 
Lagmesterskapet er lukket for individuelle deltakere utenom lagene. 
 
KLASSENE 
 1. AVDELING 2. AVDELING 
RM-D-MB MB:2 MB:3  
RM-D-MC MC:1 MC:1 
RM-D-LA LA:2 LA:5 
RM-D-LB LB:3 LB:4 
RM-Para PARA NIVÅKLASSE 1 PARA NIVÅKLASSE 2 
 
RM lag 
LC: 3, LB:3 og LA:2  
 
KLASSENIVÅ PARA 
Klasse RM lag Nivåklasse PARA 
LB Nivåklasse 1 
LA Nivåklasse 2 
 
 
STARTREKKEFØLGE 
For de individuelle mesterskapene gjelder følgende: 
Startrekkefølge for 1. avdeling trekkes av horsepro. For 2. avdeling blir startrekkefølgen 
motsatt av resultatrekkefølgen fra 1. avdeling. (1.pl rir sist, 2. pl. rir nest sist osv.) 
For lag mesterskapet gjelder følgende: 
Startrekkefølgen til lagene trekkes av Equipe dagen før start. Laglederne for de ulike lagene 
bestemmer intern rekkefølge for sitt lag, og leverer dette skriftlig til sekretariatet innen kl. 
15.00 dagen før start. Arrangøren plikter å opplyse om tidspunkt for lagtrekningen. Når 
lagrekkefølgen er trukket er ingen endringer tillatt. 
 
RESULTATBEREGNING 



   

For de individuelle mesterskapet gjelder følgende: 
Vinner er den som har høyest sammenlagt prosentresultat etter to avdelinger. Dersom det er 
flere ekvipasjer på medaljeplass med samme prosentresultat i sammendraget, vinner den som 
har høyest prosentresultat i andre avdeling. Dersom det fremdeles er flere på samme 
medaljeplass, er den best som har høyest sum på «allment inntrykk» fra 1.avd + 2.avd. Ved 
fortsatt lik plassering på 1.-plass, blir det omridning om gullmedaljen i samme program som 
for 2.avdeling. 
 
For lagmesterskapet gjelder følgende: 
Prosentresultatene til én tellende ekvipasjen i LC, LB og LA på hvert lag legges sammen. 
Tellende ekvipasje er den ekvipasjen med høyest prosentresultat på hvert lag. Vinner er det 
laget som oppnår høyest samlet prosentresultat. Ved flere lag på samme medaljeplass, er det 
laget som har høyeste prosentresultat for sin dårligste tellende ekvipasje som blir rangert 
høyest. Ved fortsatt lik plassering skilles lagene ved omridning mellom en rytter fra hver av 
de aktuelle lagene i samme program på høyeste klassenivå. 
 
AVGIFTER 
Arrangøren setter opp startavgifter for de individuelle klassene etter gjeldende satser for  
D-stevner. Lagavgift settes til 500,-. NRYF avgift kommer i tillegg.  
Det er ingen egen RM-avgift.  
 
PREMIERING 
RORYK deler ut rosetter og medaljer til 1. 2. og 3. plass i mesterskapene. RORYK deler også ut 
vinnerdekken til Rogalandsmestrene og pokal til vinnerne av lagkonkurransen. Arrangør deler ut 
blomster til alle vinnerne. Premieringen skal være ihht KR I § 147. Klassepremiering i de enkelte 
avdelingene inkl. lag avdelingene, foretas av arrangøren etter hver klasse. 
 
ENDRINGER 

Endringer i statuttene skal godkjennes av årsmøtet i Rogaland Rytterkrets. 
 
Godkjent av: Årsmøtet       Dato:08 mars 2022 
 



Klubb Kretskontakt (fadder)
Bjerkreim Hestalag Kai Hansen
Bryne Hestesportsklubb Anne Gina Fredriksen
Egersund Og Dalane Rideklubb Kai Hansen
Faxi Islandshestforening Aina Skogøy
Friheten Rideklubb Sandnes Ann Kristin Jensen
Frisk Rideklubb Åge Norem
Haugesund Rideklubb Sandra Pettersen
Indre Haugaland Ryttersportklubb Åge Norem
Isafold Islandshestforening Yri Øverland
Jæren Kjøre & Rideklubb Anne Gina Fredriksen
Karmøy Rideklubb Sandra Pettersen
Lund Kjøre- og Rideklubb Kai Hansen
Mastra Hestesportsklubb Marthe Skårland
Nord-Karmøy Rideklubb Åge Norem
Nærbø Rideklubb Odd Geir Oddsen
Randaberg Ryttersportsklubb Ann Kristin Jensen
Riska Rideklubb Karin Stangeland
Rogaland Rideklubb Ann Kristin Jensen
Sandnes Og Jæren Rideklubb Odd Geir Oddsen
Skudenes Rytterklubb Aina Skogøy
Skåra Rideklubb Kai Hansen
Soma Ryttersportsklubb Anne Gina Fredriksen
Stavanger og Sola Rytterklubb Kjersti Fotland
Storhaug Rideklubb - ridning Karin Stangeland
Strand Hestesportklubb Aina Skogøy
Viba Rideklubb Karin Stangeland
Villingur Islandshest forening Marthe Skårland
Ålgård Rideklubb Yri Øverland



 

Side 1 av 5 
 

 
LOV FOR Rogaland Rytterkrets 
Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. 
 
basert på LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER i Norges Rytterforbund 
 
Vedtatt av Forbundsstyre 16. mars 2022 
 
 
Stiftet 24. april 1974 
Vedtatt av Særkretstinget 16. mars 2015, med senere endringer av 6. mars 2017 og 22. mars 
2022, godkjent av Forbundsstyret 16. mars 2022 
 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 
 
§ 1  Formål 
 

Rogaland Rytterkrets formål er å arbeide for ryttersportens utvikling innen kretsen, og 
å fremme samarbeidet med idrettslagene. Kretsen skal bistå Norges Rytterforbund 
(heretter «særforbundet») i alle spørsmål som gjelder ryttersporten innen kretsen. 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet 
 

§ 2  Organisasjon 
 
(1)  Særkretser opprettes, sammenslås og oppløses av særforbundet, som også fastsetter 

særkretsens grenser.  
 
(2)  Særkretsen består av alle idrettslag innen særkretsens grenser som er medlem av 

særforbundet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).  
 
(3) Gjennom særforbundet er særkretsen et organisasjonsledd innen NIF. 
 
(4)  For regler om særkretsens plikt til å overholde NIF og særforbundets regelverk og 

vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 
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§ 3  Oppgaver 
 
Rogaland Rytterkrets skal bl.a.:  
a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. 
b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett. Bistå 

idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. 
c) Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide 

terminliste. 
d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.  
e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig 

virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. 
f) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra 

særforbund og idrettskrets. 
 
§ 4  Kontingent 
 
(1) Kontingenten fastsettes av særkretstinget 
(2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 

særkretstinget. Styret kan anbefale overfor Norges Rytterforbund at lag, som skylder 
kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap1 i Norges 
Rytterforbund.  

 
 
II TILLITSVALGTE OG ANSATTE 
 
§ 5  Kjønnsfordeling  

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4. 

 

§ 6  Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv. 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 12 og NIFs lov §§ 2-5, 
2-6, 2-7. 

 

§7  Inhabilitet 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8. 
 

§ 8  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 
§ 9  Refusjon av utgifter og godtgjørelse  
 
 For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10. 
§ 10  Regnskaps- og revisjon mv.  

 

 
1 Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden. 
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For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14. 
 
§ 11  Særkretstinget  
 
(1)  Rogaland Rytterkrets høyeste myndighet er særkretstinget, som avholdes årlig innen 

utgangen av mars.  
 
(2) Ordinært og ekstraordinært særkretsting gjennomføres i samsvar med denne lov og 

NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20. 

 
§ 12   Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 
 
(1) Forslagsrett til særkretstinget:  

a)      Styret 
b)      Et representasjonsberettiget idrettslag  
c)      Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 

 
(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særkretstinget: 

a) Styret 
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: 

 
c) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: 

Klubber med medlemstall 1- 50     :  1 representant 
Klubber med medlemstall 51-100   : 2 representanter 
Klubber med medlemstall 101--300: 3 representanter 
Deretter 1 representant pr påbegynt 100 medlemmer 

 
For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 

 
  Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 
(3)  Møterett, talerett og forslagsrett på særkretstinget i saker som ligger innenfor 

utvalget/komiteens arbeidsområde:   
a) Kontrollutvalgets medlemmer 
b) Valgkomiteens medlemmer 
c) Lederne i tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom 

leder er forhindret fra å møte 
 

(4) Møterett og talerett på særkretstinget: 
a)  Representant fra særforbundet og NIF  
[b) Engasjert revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.]  

 
(5) For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes 

som representant til ting, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem 
av et idrettslag tilsluttet særkretsen i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske 
forpliktelser til idrettslaget. 
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(6) En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i særkretsen: medlem 
av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor. Person med slikt verv kan ikke 
møte på særkretstinget som representant for et annet organisasjonsledd. 

 
§ 13  Særkretstingets oppgaver 
 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene 
2. Velge dirigent(er) 
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten 
8. Behandle beretning for særkretsen, herunder beretninger fra tingvalgte 

organer 
9. Behandle  

a) særkretsens regnskap 
b) styrets økonomiske beretning 
c) kontrollutvalgets beretning 
d) eventuell beretning fra engasjert revisor 

10. Behandle saker som kommer frem av godkjent sakliste 
11. Fastsette kontingent. 
12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
13. Foreta følgende valg: 

a) Særkretsstyret med leder og nestleder, 6 styremedlemmer, hvorav minst 
1 er ungdom og 3 varamedlemmer og minst 1 ungdom som  

b) Kontrollutvalg med leder og 1 medlem og 1 varamedlem. 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd særkretsen har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene. 

d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem  
 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 
 Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere 
nestledere/varamedlemmer skal det velges 1. nestleder/varamedlem, 2. 
nestleder/varamedlem osv.  Representanter til styre og kontrollutvalg velges 
for 2 år. 

 
14. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere særkretsens regnskap. 
 
For regler om stemmegivningen på særkretstinget, gjelder NIFs lov § 2-21. 

 
§ 14  Særkretsens styre 
 

a) Særkretsens styre skal  
Iverksette særkretstingets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak. 
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b) Representere særkretsen utad og utøve faglige myndighet innen særkretsens 
grenser. 

c) Påse at særkretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 
med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, 
og sørge for at særkretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- 
og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 

d) Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen 
kretsen og utarbeide terminlister for dette. 

e) Utvikle særkretsens organisasjon og aktivitetstilbud. 
f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks 

for disse.  
g) Oppnevne representanter til særforbundstinget dersom særkretstinget ikke 

har valgt representanter. 
 
§ 15  Kontrollutvalg, valgkomité  
 
(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.  
 
(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.  
 
§ 16  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff 
 
 For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff gjelder NIFs regelverk 

(NIFs lov kap. 11, NIFs lov kap. 12 og Antidopingregelverk) [og legg inn henvisning til 
ev. regelverk som gjelder for særforbundet/særkretsen].  

 
§ 17  Avtaler og samarbeid mellom særkretsen og næringslivet 
 

For regler om avtaler og samarbeid mellom særkretsen og næringslivet, gjelder NIFs 
lov kapittel 13  
 

 
§ 18  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 
 

For regler om markeds-, medie- og arrangementsrettigheter, gjelder NIFs lov kapittel 
14.  

 
§ 19  Lovendring 
 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.  

 
§ 20  Oppløsning  
 

Særkretsen kan bare oppløses av særforbundet. Ved oppløsning eller annet opphør 
av særkretsen tilfaller særkretsens overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av særforbundet. 
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§ 1 Rogalandsmesterskap i Sprang, Rogaland Rytterkrets 
Rogalandsmesterskap i sprang for Rogaland Rytterkrets avholdes årlig, og arrangeres 
fortrinnsvis på høsten. 
Mesterskapet utskrives i henhold til KR1 §§ 150, 151 og 152. 
 
§ 2 Arrangør 
Klubber som ønsker å arrangere mesterskapet, må sende skriftlig søknad til kretsen 
sammen med søknad om ordinære distrikts-stevner.  Kretsstyret bestemmer hvert år innen 
utgangen av november sted og tidspunkt for avvikling av RM i sprang. 
I 2022 arrangeres RM av Haugesund Rideklubb, dato 2-4 september 2022 
 
§ 3 Deltakelse 
RM er åpne for ryttere som representerer klubb tilsluttet Rogaland Rytterkrets, på 
hester med norsk registrering. Aldersgrenser: Se KR1, § 122. 
Rytter kan delta i flere individuelle RM i samme gren samme år, men ekvipasjer kan kun 
delta i 1 individuelt RM. 
Ellers henvises det til KR1 § 150 og 152. 
Ponnirytter kan delta i RM-lag for både ponni og hest, men ekvipasje kan kun delta i et 
lagmesterskap. 
 
§ 4 Kvalifisering 
Kvalifiseringsregler: For RM- S-Hest 1,30 – 1,20 og 1,10m. Må ekvipasjen ha gjennomført 2 
grunnomganger med maksimum 8 feil i samme høyde eller høyere som de skal starte i RM, i 
løpet av siste 12 måneder. For RM-S-Hest 0,80 cm og 1 m må ekvipasjen ha gjennomført 1 
grunnomgang med maksimum 8 feil i samme høyde eller høyere, kvalifisering til ponni RM 
skal skje i ponniklasser, grunnomgang med maksimum 8 feil i samme klasse eller høyere, 
ellers i henhold til KR II § 258. Se også KR1, §§ 123 og 126. 
 
§ 5 Mesterskapet 
Mesterskapsklassene er kun åpne for ekvipasjer som deltar i RM. For at det skal bli 
mesterskap må det være minst 3 påmeldte og 3 startende i klassen.  
 
§ 6 Klassene 
Det arrangeres følgende individuelle mesterskap: 
RM-S-Hest 1,30 m er åpent for alle alderskategorier; stengt for ryttere under 13 år i 
henhold til KR II §258.2.1 
RM-S-Hest 1,20 m er åpent for alle alderskategorier; stengt for ryttere under 11 år i 
henhold til KR II §258.2.1. Ekvipasjer med plassering i 1,35m eller høyere de siste 12 
måneder kan ikke starte. 
RM-S-Hest 1,10 m er åpent for alle alderskategorier; stengt for ryttere under 10 år i 
henhold til KR II §258.2.1. Ekvipasjer med plassering i 1,25m eller høyere de siste 12 
måneder kan ikke starte. 
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RM-S-Hest 1,00 m er åpent for alle alderskategorier; stengt for ryttere under 10 år i henhold 
til KR II §258.2.1. Ekvipasjer med plassering i 1,15m eller høyere de siste 12 måneder kan 
ikke starte. 
 
RM-S-Hest 0,80 m er åpent for alle alderskategorier; stengt for ryttere under 10 år i henhold 
til KR II §258.2.1. Ekvipasjer med plassering i 1 m eller høyere de siste 12 måneder kan ikke 
starte. 
 
RM-S-P er åpent for ponniryttere [evt. flere kategorier] 

Det arrangeres følgende lagmesterskap: 
RM-S-Lag er åpent for rene klubblag  
RM-S-Lag-P er åpent for rene klubblag bestående av ponniekvipasjer. 
Hvert lag i RM-S-Lag Hest består av 3 eller 4 ryttere der de 3 beste i hver avdeling 
teller. Dersom bare 3 ryttere starter for ett lag må det starte min. en ekvipasje i hver høyde. 
Hver rytter kan bare starte én hest. 
Hvert lag i RM-S-Lag Ponni består av 2 eller 3 ryttere der de 2 beste i hver avdeling teller. 
Hver rytter kan bare starte én ponni.  
 
Lagmesterskapene er lukket for individuelle deltagere utenom lagene. Hver klubb kan stille 
så mange lag de ønsker. Lagmesterskapene går over to omganger. 
 
§7 Bedømming 
Bedømmingen for lagkonkurransen er KR II §265/261.3.3.b 
De individuelle mesterskapene går over 2 omganger med bedømmingen KR II §261.3.3.b, 
men for RM-S Hest 0,80 cm er bedømming i første omgang 280 (Feil og stil) og 238.1.1 i 
andre omgang. Det er kun feilpoeng som tas med til andre omgang. Men stilpoeng avgjør 
startrekkefølge i omgang 2. 
Det er bare 50 % av de som starter første omgang som går videre til omgang 2, minimum 5 
deltakere, og de med likt antall feil som siste kvalifiserte ekvipasje. 
Startrekkefølgen i 1 omgang avgjøres ved loddtrekning, i omgang 2 er startrekkefølgen 
omvendt resultatrekkefølge etter omgang 1 
Nivå: 
 
RM-S-Hest 1,30m 1.30 m 
RM-S-Hest 1,20m 1.20 m 
RM-S-Hest 1,10m 1.10m 
RM-S-Hest 1,00m 1.00m 
RM-S-Hest 0,80m  0,80m  
 
RM-S-P, III LB 
RM-S-P, II LB 
RM-S-P, I LB 



 

 

 
Statutter Rogalandmesterskap sprang 2022 
 

 
 

Rogaland Rytterkrets mars 2022 Side 3 av 4 

RM-S-Lag Hest 1.20/1,10 m 
RM-S-Lag P LB 
I lagmesterskapet for ponni går alle kategoriene på egne premisser. Dette 
gjennomføres ved at kategori 3 og 2 ponniene går først, deretter kategori 1 ponniene i 
lagenes startrekkefølge. 
 
§ 7 Startrekkefølgen 
Startrekkefølgen skjer ved loddtrekning blant ekvipasjene etter KRs bestemmelser. 
 

§ 8 Resultatberegning 

Det skal ikke være delte plasseringer på de tre første plassene. Ekvipasjer på 
medaljeplass med like antall feilpoeng i grunnomgangene skilles gjennom en omhopping på 
tid. Øvrige ekvipasjer skilles gjennom antall feilpoeng i grunnomgangene og deretter tid i 
andre grunnomgang.  

Ved to eller flere likeplasserte på medaljeplass etter omhopping, blir det ny 
omhopping om medaljen(e) over samme bane. 
 
Også i lagkonkurransene arrangeres det omhopping om medaljene dersom det i hht § 265 er 
likeplasserte lag på medaljeplass. 
 
§ 9 Premiering 
Rogaland Rytterkrets deler ut rosetter og medaljer til 1. 2. og 3. plass i 
mesterskapsklassen. RORYK deler også ut vinnerdekken til Rogalandsmestrene og 
pokal til vinnerne av lagkonkurransene. Arrangør deler ut blomster til alle vinnerne. 
Antall premierte i klassen skal være i hht KR I § 148, og klassepremiering utover medaljene 
holdes av arrangøren. 
 
§ 10 Krav til teknisk personell 
OD og banebygger skal være autorisert min SDII og BBII. Dommer og Chief steward 
i henhold til KRI. OD, Chief Steward, banebygger og dommer oppnevnes av 
Rogaland Rytterkrets. OD følger vanlige rapporteringsrutiner. Se KR1 kap 6. 
RORYK dekker honorar for banebygger i Rogalandsmesterskapet. Arrangør sender faktura på 
dette i etterkant med nødvendige bilag. 
 
§ 11 I 2022 arrangeres følgende mesterskap: 
RM-S-P Kat II + III 
RM-S-P Kat I 
RM-S-Hest 0,80m   
RM-S-Hest 1,00m 
RM-S-Hest 1,10m 
RM-S-Hest 1,20m 
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RM.S-Hest 1,30m 
RM-S-Lag Ponni 
RM-S-Lag Hest 
 
§ 12 Endringer 
Endringer i statuttene skal godkjennes av årsmøtet i Rogaland Rytterkrets så lenge 
endringene er mer enn tilpasning av bedømmelse til nasjonale maler, arrangør og sted. 



 

 

                            

 

STATUTTER FOR KRETSMESTERSKAP DISTANSE I VESTAGDER OG 
ROGALAND RYTTERKRETS I SAMARBEID 

  
GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET 
Kretsmesterskap i distanse for regionen Vestagder og Rogaland avholdes årlig, og arrangeres fortrinnsvis 
på 
høsten. Det skal søkes om KM innen 1 desember foregående år og avholdes annethvert år i henholdsvis 
Vestagder og Rogaland 
Mesterskapet utskrives i henhold til KR1 § 152.  
  
KVALIFISERING 
Rytter og hest skal minst ha gjennomført klassenivået i det aktuelle mesterskapet med godkjent resultat 
på minst D-stevne i løpet av de to siste kalenderår før inneværende, og senest før start av 
mesterskapsklassen (KR I § 153.3).  
 
MESTERSKAPENE 
Det kan avholdes følgende individuelle mesterskap for begge rytterkretser samlet: 
KM-Di-Sn RORYK er åpent for seniorryttere og går i MB. 
KM-Di-J/Ur RORYK er åpent for junior- og ungryttere (fra 12-21år) og går i LB. 
 
Det kan avholdes følgende lagmesterskap for begge rytterkretser samlet 
KM-Di-Lag-Sn  for nevnte rytterkretser er åpent for seniorryttere og går i klasse MB. 
KM-Di-Lag-J/Ur for nevnte rytterkretser er åpent for junior- og ungryttere (fra 12-21år) og går i klasse LB. 
Lagmesterskapene er for rene klubblag. Hver klubb kan stille med flere lag. Det må være startende lag 
fra minst 2 klubber. Et lag består av 2 eller 3 startende, hvor de 2 beste resultatene er tellende.  
 
 
 
GJENNOMFØRING 
Mesterskapene går innlagt i åpne klasser.  



Lagmesterskapene avholdes i samme klasse som tilsvarende individuelle mesterskap. 
 
PREMIERING  
Det er vanlig premiering i hver klasse (KR I § 147). Arrangørklubben bekoster og deler ut rosetter og 
premier  
I hvert mesterskap deles det ut 3 medaljer (gull, sølv og bronse). Ved kun 3 startende deles det bare ut 
gull- og sølvmedalje. Premiering i lagmesterskap se også KR I § 147.2.  
Rytterkretsene i fellesskap bekoster og deler ut medaljer og KM-rosetter. Det samme gjelder pokal og 
mesterskapsdekken til gullvinnerne.  
 
DOMMERE 
Dommerkomiteen i distanse oppnevner overdommer/teknisk delegat, dommere og chief steward (KR I 
Kap. 6).  
Arrangøren engasjerer stevneveterinær og førstehjelpsveterinær i hht KRVIII 840.3.    
  

Godkjent:   
   
Sted……………………..    Dato……………….  
  
 



 
 

 

 

 

8. Fastsette kontingent 

Styret ønsker å beholde dagens kontingent og dermed ikke foreta endringer fra dagens kr 25,- pr. 
medlem 

 

 

 

Styret i Rogaland Rytterkrets  

8 mars 2022 



ROGALAND RYTTERKRETS - BUDSJETT 2022

TEKST BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2022 

INNTEKTER INNTEKTER INNTEKTER INNTEKTER
Medlem -92 000,00 -82 125,00 -85 000,00
Stevneavgift -15 000,00 -11 620,00 -17 500,00
Rogalandscup -5 000,00
Stevneinntekter -50 000,00
Kurs -5 000,00 -20 000,00
Tilskudd Norges Rytterforb. - akt midler -10 400,00 -10 000,00
Tilskudd Rog. Idrettskrets, elev, unge styre -25 000,00 -14 009,00 -15 000,00
Tilskudd Norges Idrettsforbund, MVA -5 000,00 -10 388,00 -10 000,00
Inntekter diverse -5 000,00
Renteinntekter -50,00 -85,00 -85,00

SUM INNTEKTER -147 050,00 -128 627,00 -212 585,00

UTGIFTER UTGIFTER
Møter - styremøter 5 000,00 2 376,00 5 000,00
Møter - årsmøte        3 000,00 2 741,57 5 000,00
Mølter - allmøte 8 000,00 4 000,00
Møter - div. arr. 5 000,00 1 516,00 3 000,00
Utstyr og inventar 2 500,00 3 000,00
Kurs - teknisk personell 10 000,00 1 500,00
Kurs - utøvere

Kurs - diverse 10 000,00
Tilskudd 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Tilskudd kompetanseheving 10 000,00 1 000,00 30 000,00
Ungdomsaktivitet 10 000,00 10 000,00
Utgifter stevne 60 000,00 90 346,75 160 000,00
Gaver, (premier) 20 000,00
Bankomkostninger 100,00 63,00 70,00
Porto 576,00
Utgifter diverse  5 000,00 1 000,00
Utgifter diverse - klær 8 250,00 5 000,00

SUM UTGIFTER 142 600,00 112 369,32 240 070,00

DRIFTSRESULTAT -4 450,00 -16 257,68 27 485,00



 
 

 

 

 

a) Leder og nestleder.  
b) 6 styremedlemmer hvorav en er ungdomsrepresentant og 3 varamedlemmer, 

hvorav en er vara til ungdomsrepresentanten. 
c) Kontrollkomite 
d) Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi Styret i RORYK 

fullmakt til å oppnevne representantene.  
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste kretsting i 

RORYK. 
 

 



Styre Rogaland Rytterkrets 2022       Valgt i Perioden 

Leder Kjersti Fotland Stvg og Sola 2022 og 2023 

Nestleder og 
grøntkort ansvarlig, 
Distanse 

Kai Hansen LUND 2021 og 2022 

Kasserer og 
grenkontakt kjøring 

Karin Stangeland Mastra 
Hestesportsklubb 

2022 og 2023 

Styremedlem 
Grenkontakt Sprang 

Ann Kristin Jensen Stvg og Sola 2022 og 2023 

Styremedlem 
Dressur kontakt, FH 
kontakt, ansvar 
WEB 

Aina Skogøy HRK 2022 og 2023 

Styremedlem 
Ansvar Teknisk 
Personell, 
Utdanning 

Anne Gina 
Fredriksen 

SOMA 2021 og 2022 

Styremedlem 
Grenkontakt Feltritt 
Nordfylke, Ansvar 
Teknisk Personell, 
Utdanning 

Åge Einar Norem NOKA 2021 og 2022 

Varamedlem 1, 
Grenkontakt Voltige 
og Feltritt Sørfylke 

Yri Øverland ROGAL 2021 og 2022 

Varamedlem 2, 
Støtte til grenkontakt 
Sprang, Bredde og 
Rekruttering 

Oddgeir Oddsen SJR 2022 og 2023 

 

Ungdomsrepresenta 
nt, Støtte 
grenkontakt Dressur 
og FH. Ansvarlig for 
sosiale medier(FB 
,Insta, Snap) 

Sandra Serine 
Pettersen 

HKR 2021 og 2022 

Ungdomsrepresenta 
nt vara, Ansvarlig 
Sosiale media (FB, 
Insta, Snap) 

Marthe Skårland MASTRA 2021 og 2022 



 

Kontrollutvalg 2022/2023 
   Valgt i perioden 

Ida Efteland Stvg og Sola Medlem 2022 og 2023 

Hanne-Lill Steen SJR Medlem 2022 og 2023 

Bjørg Tone Vikshåland NOKA Varamedlem 2022 og 2023 

 



 
 

 

 

 

10. Valg  

d) Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi Styret i RORYK fullmakt til å 
oppnevne representantene. 

Styret ber Årsmøte om fullmakt til selv å velge representanter til overordnete ledd o.a 

 



Styrets Innstilling til valgkomite. 

 

Navn Klubb Verv 
Hanne Økland Soma Ryttersportklubb Leder 
Jens Budsberg Sandnes og Jæren Rideklubb Medlem 
Dagny Elin Mjåseth Nord-Karmøy Rideklubb Medlem 
Regina Isberg Nærbø Rideklubb Varamedlem 

 


