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Rytterting 2013 

 
Norges Rytterforbunds ordinære ting 

Thon Hotel Oslo Airport 

Søndag 17. mars 2013, kl. 09.00 

 

SAKSLISTE 
  Åpning 

Sak 1 Godkjenning av fullmakter for de fremmøtte representanter 

Sak  2 Godkjenning av 

  a)   innkallingen 

  b)   saksliste 

  c)   forretningsorden (se nedenfor) 

Sak     3 Valg av 

  a)   dirigent 

  b)   sekretærer  

  c)   tellekorps  

  d)   2 representanter til å undertegne protokollen 

Sak     4 Behandling av årsberetning for 2011-2012 

Sak     5 Behandling av regnskap for 2011-2012, med revisors beretning 

Sak     6 Behandling av innkomne forslag og saker 

Sak     7 Tilsette statsautorisert/registrert revisor og fastsette honorar 

Sak     8 Fastsette kontingent for de etterfølgende 2 år 

Sak     9 Behandling av budsjett 

Sak   10 Valg 

Sak   11 Bestemme sted for neste rytterting 

 

Sak  2  Ryttertingets forretningsorden 

1. Tinget ledes av den valgte dirigent.  Protokollen føres av valgte sekretær. 

2. Taletiden for saksinnleder er 5 min. Utover dette er taletiden 3 min. første gang,  

2 min. andre gang og 1 min. tredje gang.   

 Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 

Den som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 min. taletid. 

3. Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten. 

4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer med det unntak   

som er nevnt i lovene. 

5. I protokollen innføres alle forslag og de vedtak som er gjort med antall stemmer   

for og imot. 

6. Protokollen skal godkjennes og underskrives av de to valgte tingrepresentantene. 
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1  Styre og administrasjon m.v. 

 
 

STYRET  

Styret (FS) i Norges Rytterforbund har fra den 20. mars 2011 hatt følgende sammensetning: 

President:   Kristin Kloster Aasen (trakk seg høst 2011) 

Visepresident:   Per Anders Owren (tok over som president høst 2011) 

Styremedlem:   Anne Kristin Mathiesen (tok over som visepresident høst 2011) 

Styremedlem:   Robert Ruud   

Styremedlem:   Rolf Nøstdahl 

Styremedlem:   Berit Kjøll (trakk seg fra styret 2012) 

Styremedlem:   Kristin G. Andresen  

Varamedlem:    Lill Svele (inn som styremedlem høst 2011) 

Varamedlem:    Rachid Bendriss  

 

Kristin Kloster Aasen trakk seg i 2011, Per Anders Owren tok over som president.  

Anne Kristin Mathiesen tok over som visepresident 

Lill Svele gikk inn som styremedlem  

 

Berit Kjøll trakk seg i 2012.  Ingen endringer i styrets sammensetning etter det.  

 

Arbeidsutvalget (AU) har hatt følgende sammensetning: 

President:   Kristin Kloster Aasen  (ut høst 2011) 

 Visepresident/president:  Per Anders Owren (tok over som president høst 2011) 

Styremedlem/visepresident: Anne Kristin Mathiesen  

Styremedlem:   Robert Ruud  
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ADMINISTRASJONEN 

 Generalsekretær     Kjell Myhre (til 15.01.11 - 20% til 31.03.11) 

Generalsekretær    Kathinka Mohn (fra 15.01.11)   

 Marked og kommunikasjonsansvarlig   Sissel Finstad  

 Regnskapskonsulent     Mesud Burzic  

 Adm.koordinator     Elin Gravdal  

 Leder organisasjon/sport    Carsten Sørlie (til 31.03.12)  

 Leder sport      Nina Johnsen (fra 01.01.12)  

Sportskoordinator, sprang   Heidi Nässelqvist  

Sportskoordinator, dressur     Esther B. Hoff  

Sportskoordinator, FH, Mounted Games   Esther B. Hoff (fra 01.04.11 – MG høst 2012) 

Sportskoordinator, alle andre grener   Anne Kristin Kåvin  

Sportssekretær      Glenn T Finstad (vikar til 28.02.11,fast 01.03.11) 

 Sportskoordinator, dressur       Glenn T Finstad (fra 01.03.11)  

 Sportssekretær      Vibeke Wesenlund (fra 15.03.11 til 15.07.11) 

 Sportssekretær      Hanne B. Bøhagen (fra 01.08.11)  

Sportssekretær og teknisk personell   Hanne B. Bøhagen (fra 01.02.12)  

Utdanningskonsulent     Nina Rasmussen (til 31.12.11) 

Utdanningskonsulent     Kirsten Arnesen (50% fra 01.01.12)  

Koordinator Bredde/Organisasjon  Mari Viko Rasmussen (permisjon fra 01.06.11)  

Koordinator Bredde/Organisasjon  Ingunn Espeland (vikar fra 01.06.11)  

Breddekoordinator     Ingunn Espeland (fast stilling fra 01.04.12) 

Organisasjonskonsulent    Mari Viko Rasmussen (fra 01.04.12)  

 Sekretær sport Heste-/rytterlisens   Andreas Juelsen  

   

 Redaktør Hestesport     Anne Buvik  

 Red.medarbeider     Pia Henriksen (50%) 

 Redaksjons- og kommunikasjonskoord.  Trine Meiningen (fra 01.03.11) 

 

Ansatt revisor:     Statsautorisert revisor Otter Brødholt 
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2  Tingvalgte komiteer og utvalg 
 

 

Kontrollkomité      Domsutvalg  

Sverre Fordal, leder     Skjoldulf P.G. Lihaug, leder  

Giert Spæren, medlem      Jan Wallin, medlem (død 2011) 

Pernille Kring Gulowsen, medlem     Ulf Magne Nilsen, medlem 

Bernt-Håkon Andresen, varamedlem     Solveig Sundfær, vara (fast medlem 2011) 

Gunnar Hammer, varamedlem     Just Henriksen, varamedlem 

     

 

Appellutvalg       Lovkomité  

Randi Haukebø, leder      Erik Elstad, leder  

Torunn Knævelsrud, medlem     Per Gulaker, medlem  

Håkon Danielsen, medlem (død 2012)   Liv Mette Moxnes, medlem  

Eivind Davik, medlem      Elisabeth Heber, medlem  

Ove Natland, medlem       

Anlaug Thorsen, varamedlem      

Arnt Ove Bjerkaas, varamedlem    Valgkomité  

       Harald W. Gulliksen, leder  

     Torbjørg Antonsen, medlem  

     Kjell Myhre, medlem  

     Elin Heistad, varamedlem  

 

 

 

3  Faste oppnevnte komiteer 

 
2011       2012 

 

Teknisk Komité (TKr)      Teknisk Komité (TKr)      

Torunn Knævelsrud, leder     Torunn Knævelsrud, leder  

Hege Trulsen, medlem       Hege Trulsen, medlem  

Ivar Alme, medlem      Ivar Alme, medlem  

Harald Farbrot, medlem     Harald Farbrot, medlem  

        

Etisk råd        Etisk råd (fra april 2012)      

Anne Kristin Sydnes, leder     Randi Haukebø, leder  

Odd Magnus Knævelsrud,  medlem    Guri Haarr, medlem  

Nina Rasmussen, medlem     Haldor Braastad, medlem  
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GRENUTVALGENE 

 

2011       2012  

Distanse      Distanse        

Jan Fredrik Furøy      Jan Fredrik Furøy  

Kai Hansen       Kai Hansen 

Gunnhild Brattebø      Gunnhild Brattebø 

Marte Bekkedal      Arvid Sauge Johansen  

        

Dressur        Dressur      

Elizabeth Farbrot     Elizabeth Farbrot  

Unni Henriksbø      Christine Skodjereite Loennecken  

Else Hasvold       Lars Lindø (trakk seg etter 6 mnd)  

Christine Skodjereite Loennecken      Lars Rasmussen    

Lynn Finne      Anne Gina Fredriksen  

       Else Hasvold 

       Eva Ganzarain  

  

Felt       Felt           

Haldor Braasted      Haldor Braastad 

Tore Skedsmo        Tore Skedsmo 

Johan Møller       Johan Møller 

Hege Trulsen       Hege Trulsen  

Anton Granhus       Kjærsti Fredriksen 

Inger Bugge (rytterrepresentant)   Elin Heistad  

Inger Bugge (rytterrepresentant)   

 

Kjøring      Kjøring           

Anne Grundvig      Lene Kragh 

Ellen Olsen        Mikkel Davidsen  

Torill Storholm      Torill Irene Sigmundsen (fra 09.07.12)  

    Sofia Mikkelsen  

  Monica Stubseid (til 07.07.12)  

 

Sprang       Sprang           

Siri Evjen        Siri Evjen  

Nina Braaten       Nina Braaten  

Stian Øglænd       Stian Øglænd  

       Terje Olsen Nalum  

       Elisabeth Heber  

       Wenche Lundberg Karlsen (til nov 2012)  

 

Voltige       Voltige 

Marit Walløe       Marit Walløe 

Line Camilla Bjørkvold     Ingeborg Bjerregaard  

Caroline Haug       Caroline Haug    

Idar Gundersen       Marthe Espeland  
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2011        2012  

 

Funksjonshemmede      Funksjonshemmede  

Helle Grigson       Helle Grigson 

Silje Gillund        Silje Gillund  

Liv Ryen Kristiansen      Liv Ryen Kristiansen   

Hilde Stømner       Hilde Stømner   

Anita Bjorøy       Anita Bjorøy  

       Kjell Ove Mattingsdal  

 

Mounted Games   

Eivind Kjuus  

Inger Hilmersen  

Per Erik Holst  

Tor Arne Akselsen  

Elisabeth Faye Gaarder  

Marianne Jarlset  

Frank Sørensen 

Karen S. Houge 

Tove Lise Topstad   

 

 

 

Norsk Islandshestforening (styret)    Norsk Islandshestforening (styret)  

Even Hedland (leder)      Tor Våland (leder)  

Margrethe Esaiassen      Jenny Lindheim  

Annette Møller      Margrethe Esaiassen  

Hege Nymoen       Hanne Hestevik  

André Ziemann      Kristin C. Hauge  

Torgeir Strøm       Torgeir Strøm  

Ingrid Haugen       Ingrid Haugen  

Mette Sand (til 01.07.11)     Mette Steffensen-Fossan 

Bente Skoie (fra 01.07.11)  

Egil Oaland 
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2011        2012  

 

Dressurdommerkomité   Dressurdommerkomité 

Øivind Instefjord Ødemotland  Christine Skodjereite Loennecken   

Gunn C. Skovholt  Øivind I. Ødemotland   

Christine Skodjereite  Gunn Skovholt  

 Nina Hirsch  

   

Sprangbanebyggerkomité   Sprangbanebyggerkomité     

Terje Olsen Nalum   Terje Olsen Nalum  

Jeanette Larsen   Jeanette Larsen   

Anders Hafskjold   Anders Hafskjold  

Odd-Ivar Pedersen   Odd-Ivar Pedersen    

 

Sprangdommerkomité  Sprangdommerkomité 

Ole Kristian Buer  Ole Kristian Buer 

Elisabeth Heber   Elisabeth Heber  

Ivar Alme  Ivar Alme  

Gunn Eva Killingberg   Gunn Eva Killingberg 

 
Feltbanebyggerkomité      Feltbanebyggerkomité 

Tore Skedsmo        Tore Skedsmo  

Hans Bauer        Jan Jensen  

Leif Fjerdingstad       Mona Heinrichs   

Ulf Magne Nilsen       Ulf Magne Nilsen   

Knut Beck       Knut Beck 

 

Distansedommerkomité     Distansedommerkomité    

Hilde Berg, leder      Hilde Berg, leder  

Hallvard Sommerseth      Hallvard Sommerseth  

Jan Fredrik Furøy      Jan Fredrik Furøy 

 
Stildommerkomité      Stildommerkomité  

Kari Heistad, leder      Kari Heistad, leder  

Tormod Bakke Johnsen     Tormod Bakke Johnsen 

Gitte Flam       Gitte Flam  

Mikael Kolind       Mikael Kolind  

 

Teknisk komité kjøring     Teknisk komité kjøring  

Arne Henriksen, leder      Ellen Olsen, leder  

Ellen Olsen       Arne Henriksen  

Harald Farbrot       Geir Anton Nybråten  

Geir Anton Nybråten      Odd Rune Vikheim  

Anne Grundvig      Tone Løken  

 

Stewardkomité       Stewardkomité  

Baard A. Lindvaag, leder     Baard A. Lindvaag, leder  

Harald Farbrot       Harald Farbrot  

Johan Møller       Johan Møller 

Marit Rakvaag       Marit Rakvaag  

Tom Ludwigsen      Tom Ludwigsen  

       Geir Madland 
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4  Beretninger  

tingvalgte komiteer og utvalg 
 

 

 

 

4.1 Domsutvalget 

 
Årsberetning for 2011  

Domsutvalget har i 2011 fått oversendt 3 saker til behandling/pådømming. Dommer ble 

avsagt h.h.v. 02.05., 24.05. og 11.07.   

 

Formannen har deltatt i NIFs «Lov- og domsseminar» høsten 2011; nyttig som vanlig.  

 

 

Årsberetning for 2012  

Domsutvalget fikk i 2012 ikke oversendt saker til pådømmelse.  

 

Formannen har ikke deltatt i NIFs «Lov- og domsseminar» høsten 2012.   

 

 

 

 

4.2     Appellutvalget 
 

Appellutvalget har fått seg forelagt to saker i 2011/2012. Begge ble avsluttet uten at dom ble 

avsagt.  
 

 

 

 

4.3     Lovkomiteen 
.  

Lovkomiteen har ikke hatt noen saker til behandling i 2011/2012.  
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5  Tilslutning 
 

 
2011       2012 

 

Ifølge Idrettsregistreringen, hadde forbundet    Ifølge Idrettsregistreringen, hadde forbundet .  

pr. 31.12.11 388 klubber og et medlemstall    pr. 31.12.12 386 klubber og et medlemstall  

på ca. 35 200.    på ca. 35.300.  

 

  

Følgende klubber ble nye medlemmer:  Følgende  klubber ble nye medlemmer: 

Stjørdal Rideklubb       Hamar Ryttersportsklubb  

Løten Ride- og Kjøreklubb     Sola Rideklubb  

Vestre Bærum Rideklubb      Holand Hestesportsklubb   

Sandsvær Ryttersportsklubb      Vaaler Kjøre og Rideklubb 

Lister Hest og Ponni Klubb      Hardanger hestalag   

Rauma Hestesportsklubb      Orkla Hestesportsklubb   

Grimstad og omegn hestesportslag     Storfjord Hestesportklubb   

Bø Hesteklubb        Kautokeino Rideklubb   

Eide Hest og Ponnilag       Dysjaland Rytterlag   

Aschehoug Hestesportklubb      Hindal hestesportsklubb   

Borge Rideklubb       Osmarka Hestesportklubb   

       Steigen Ride- og Kjøreklubb   

       Vefsn Hestesportklubb  

            

 

Navneendring:  Navneendring: 

Bø og Sauherad Rideklubb   Levanger og Innherred Hestesportsklubb   

(fra Sauherad Rideklubb)   (fra Innherred Hestesportsklubb) 

  Nord-Østerdal Hestesportklubb   

   (fra Alvdal kjøre- og rideklubb) 

  Lørenskog Ride- og Kjøreklubb   

  (fra Lørenskog Rideklubb)  

 

 

Sammenslåing:  Sammenslåing: 

Råde og Onsøy Rideklubb    Stovner Rideklubb   

(fra Råde Rideklubb og Onsøy Rideklubb)   (fra Nordtvet ryttersportsklubb og  

Isafoldl Islandshestforening   Stovner Rideklubb)  

(fra Laland Rideklubb og Isafold Islandshestforening)   
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2011       2012 

 

Følgende klubber er utmeldt av forbundet: Følgende klubber er utmeldt av forbundet: 

Norddal Ride- og Kjøreklubb   Dalbo Rideklubb  

Skogn IL – Ridning   Ytre Namdal Hestesportsklubb   

Bergen Dressur Klubb   Dyrhaugen Ponniklubb   

Svalheim Rideklubb   Foreningen for klassisk dressur   

Lillesand Rideklubb   Håkvik Ride- og Kjøreklubb    

IL Veten – Ridning   Eidskog Rytterforening   

Bø Kjøre- og Rideklubb   Stange Ponnyklubb  

Ask Hestesportsklubb  Værland Køyre- og Rideklubb   

Pegasus Rideklubb  Bygdø og Frogner Rideklubb    

Indre Ryfylke Rideklubb  Valkyrien Hestesportklubb  

Kvalbein Rideklubb  Pinto Foreningen  

Sola Ryttersportsklubb  Namdalseid og omegn Hestesportslag  

Ramfjord og Omegn Hestesportsklubb  
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 6  Forbundsstyrets beretning 2011–2012 

 
 
 

 
Generelt  

Norges Rytterforbunds Årsberetning 2011-2012 gir en omfattende oversikt over alle 

aktivitetsområder, inklusive regnskap og styrets økonomiske årsrapport. Forbundsstyrets beretning må 

sees som en del av den totale Årsberetningen.  

 

Langtidsplanen 2011-2015 har vært Forbundsstyrets styringsverktøy i 2011 og 2012. Det har vært 

avholdt 8 styremøter i 2011 og 6 i 2012. Referat fra styremøtene offentliggjøres på rytter.no. 

 

President Kristin Kloster Aasen trakk seg i desember 2011 på grunn av at hun ble valgt til 

2.visepresident i Norges Idrettsforbund. Visepresident Per Anders Owren rykket opp som president. 

 

Mounted Games ble opptatt som ny gren i Norges Rytterforbund i 2012. 

 

NRYFs administrasjon og de frivillige organisasjonsleddene  

Forbundsstyret er opptatt av at vi har en brukerorientert og effektiv administrasjon, som legger til rette 

for at den frivillige innsatsen kan øke. Vi trenger flere frivillige, samtidig som vi må legge til rette for 

at det blir enklest mulig å drive ryttersport innenfor vårt omfattende regelverk. Styret ønsker 

kontinuerlig effektivisering og bedre kvalitet på administrative rutiner i alle ledd i organisasjonen, slik 

at vi kan bruke mest mulig av tiden på å øke aktivitetstilbudet. 

 

Forbundsstyret er tilfreds med at Generalsekretæren har tatt initiativ til og gjennomført endringer i 

organisasjonen for å kunne levere bedre tjenester. Viktige tiltak har vært endringer i 

Sportsorganisasjon og avdeling for Organisasjon og utvikling. Bortfall av sponsoravtalene med Norsk 

Rikstoto og Felleskjøpet (Champion), ble umiddelbart fulgt opp med nedbemanning med 2,5 

stillinger. 

 

I 2012 er det gjennomført kompetanseutviklingsprogram for koordinatorene. Det er gjennomført årlige 

personalseminar med fokus på administrasjonens forbedringspotensial og vekst i sporten. 

Administrasjonen er en IA-bedrift og sykefraværet er lavt, med nedgang fra 2011 til 2012. 

 

Dagens organisering og bemanning er en god plattform for videre vekst både i bredde og topp. 

Forbundsstyret ønsker å takke en kunnskapsrik og engasjert administrasjon for stor innsats i denne 

perioden. Vi takker også alle frivillige i råd, utvalg, klubber og kretser for stor uegennyttig innsats for 

fellesskapet ved å legge godt til rette for gode aktivitetstilbud for våre ryttere.  

 

Sport 

Forbundsstyret er ansvarlig for at vi har en organisering som gir effektiv og god drift av sporten, og 

vedtar sammensetning av grenutvalgene. Den daglige drift påhviler Sportssjef og Generalsekretær.  

 

Høsten 2011 hadde vi en dialog med utøvere, grenutvalg, trenere, ansatte og tillitsvalgte innen sprang 

for å komme frem til en bedre organisering og kommunikasjon innen sprangsporten. Prosessen 

resulterte i «Sognsvannserklæringen» som ga spilleregler for fremtidig samarbeid.  
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Ny sportsorganisasjon med sportsjef for alle grener kom på plass i januar 2012. Et enhetlig system for 

sportsplaner er innført i alle grener. Ansvarsforhold i forhold til grenutvalgene er klargjort, 

kommunikasjonen er styrket og organiseringen gir bedre grunnlag for erfaringsutveksling mellom 

grenene og også felles samlinger. Sportssjefen er ansvarlig for engasjement av landslagssjefer i de 

enkelte grenene. 

 

Aktivitetstallene viser at sporten totalt sett fortsatt er i vekst. Økningen er spesielt stor for 

internasjonale starter i sprang; 721 ekvipasjer på 96 internasjonale stevner i 2010 har økt til 2420 

ekvipasjer på 126 stevner i 2012.  

 

Innen toppidrett rager Siril Helljesens OL-deltagelse i London høyest. Hun er vår første OL-deltager  

i dressur siden 1956. Store prestasjoner også av våre 3 OL-deltagere i Para-OL. Gode resultater i 

sprang WC og 5*GP og bronsemedaljer i EM sprang junior i 2011. NRYF hadde deltagere i VM i 

Distanse, Kjøring og Voltige. 

 

Antidoping 

NRYFs utfordring sammenlignet med andre særforbund er at vi favner både utøver og hest. NRYF har 

en avtale med Antidoping Norge om etterforskning, prøvetaking og påtalefunksjon på hest. Vi er 

svært fornøyd med samarbeidet, som i tillegg til selve prøvetakingen og analysen, gir oss 

brosjyremateriell og forebyggende arbeid. Avtalen med Norsk Rikstoto om finansiering av 

dopingprøvene er sagt opp, og styret er i dialog med Landbruksdepartementet om statlig finansiering. 

Sammen med NIF har vi tro på at vi løser denne utfordringen i 2013.  

 

For å øke innsatsen i antidopingarbeidet, både mot utøver og hest, har NRYF inngått avtale med 

Antidoping Norge om å være såkalt Rent særforbund. Gjennom dette samarbeidet gis det et 

opplæringstilbud til utøvere og våre rideklubber. 

 

NIF/SFF/Olympiatoppen/NHS 

Samarbeidet med Olympiatoppen er styrket. NRYF har stor glede og nytte av den faglige 

spisskompetansen i Olympiatoppen, både til direkte inspirasjon og læring av utøvere, og innspill til 

gode sportsplaner og organisering. 

 

Sentraladministrasjonen i NIF gir god støtte ved behov. NIF har stort engasjement rundt idrettens 

verdigrunnlag og omdømme, og har startet en «Ærlig talt»-kampanje med fokus på doping, 

kampfiksing og fair play. 

NRYF har fulgt opp et initiativ fra NIF, og signert avtale som rent særforbund. 

NRYF har deltatt aktivt i diskusjonen rundt Regjeringens Idrettsmelding, med møter med politiske 

partier på Stortinget. Mer penger til anlegg, styrket toppidrett og Idrettens plass i Folkehelsearbeidet 

er sentrale temaer. 

 

Per Anders Owren er av Idrettsstyret i 2011 valgt som medlem av NIFs anleggsutvalg, og i et eget 

utvalg som utarbeider NIFs argumenter og påvirkningsaktiviteter mot de politiske partiene foran 

Stortingsvalget i 2013. 

NRYF var representert på Idrettstinget i 2011 og ved det ekstraordinære Idrettstinget i 2012. Sammen 

med 90% av tingdelegatene stemte vi for å arbeide videre med en søknad for vinter-OL 2022 med 

Oslo som søkerby. 

 

NRYF er, sammen med 48 av 54 særforbund, medlem av Særforbundenes Fellesforbund (SFF). 

Hensikten er erfaringsutveksling og koordinering av uttalelser. Styret har arbeidet med et forslag om å 

etablere en egen Olympisk komité uavhengig av NIF. NRYF har vært imot dette, og har argumentert 

for å beholde dagens modell med topp og bredde i samme organisasjon. SFF har nå lagt forslaget på 

is, mens prosessen rundt et mulig Oslo 2022 vinter-OL pågår. 
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NRYF er medlem i Representantskapet på Norsk Hestesenter på Starum, og er representert med 

President og Generalsekretær. Samarbeid om ridelærerutdanningen er spesielt viktig for NRYF.  

 

FEI, EEF og Nordisk samarbeid 

NRYF var representert på General Assembly i 2011 og 2012, og på et nyetablert Sportsforum i 2012. 

 

Sporten er fortsatt i vekst, siste året har både antall ryttere og hester, som deltar i internasjonale 

stevner, økt med 7-8%. Nærmere 70% av aktiviteten foregår i Europa, så det er en utfordring å bli 

enige om spilleregler for internasjonale konkurranser. Etter en lang prosess, ble nye regler for 

nasjonshopping vedtatt høsten 2012. Her har utfordringen vært å skape en konkurranse som trekker de 

beste rytterne, i konkurranse med private arrangementer, samtidig som mange land kan delta i de 

kvalifiserende rundene.  

 

Hestevelferd, antidoping, forholdet til kommersialisering og omdømme, er sentrale temaer i FEI. 

 

Landene i Europa har styrket samarbeidet seg i mellom gjennom Europaorganisasjonen EEF. 

 

Det føres jevnlige samtaler og møtevirksomhet på nordisk nivå, da våre interesser og synspunkter ofte 

vil være sammenfallende. 

 

Fremdrift og samling i klubben  

Langtidsplanens strategier for større og mer bærekraftige rideklubber har høy prioritet. Det er 

opprettet en egen avdeling for organisasjon og utvikling som, i tillegg til støttefunksjoner for sporten, 

også sørger for at organisasjonen får et stabilt fundament gjennom utdanning, breddeaktivitet og 

organisasjonsutvikling. Opplegget med klubbutvikling er intensivert og blitt en naturlig del av vårt 

arbeid med å styrke klubbene, aktivitetsmessig og organisatorisk. Det er startet et pilotprosjekt til 

nærmere samarbeid mellom flere klubber på Romerike, og administrasjonen har jobbet tettere med 

Idrettskretsene i prosessene rundt opptak av nye klubber. 

 

Etter å ha vedtatt satsing på ungdom på Ryttertinget i 2011, er en egen nasjonal ungdomskomité 

etablert. Gruppen har kommet med flere initiativ, bl.a fokus på et sunt kosthold. Styret er godt fornøyd 

med engasjementet, og det faktiske bidraget ungdommene gir. Leder av gruppen møter som 

observatør på styremøtene.  

 

Anlegg 

Kapasitet og kvalitet på rideanlegg er en av de største hindringene for fortsatt vekst. Vi har styrket 

organisasjonen med tilbud om subsidierte konsulenttjenester, frivillige anleggsveiledere og samarbeid 

Bad, Park og Idrett om fagdager. Vi har vært aktive mot NIF og Kulturdepartementet, og har lykkes i 

å få nye midler til programsatsingsanlegg. 

 

Krafttak for ridebanebunner, finansiert med hestelisens, har styrket kvaliteten på våre viktigste 

konkurransearenaer. 

 

Arbeidet med bransjestandard for hestesentre, under ledelse av Norsk Hestesenter, nærmer seg 

gjennomføring. 

 

Kommunikasjon 

Aktiviteten på rytter.no og hestesport.no har økt kraftig. Høye besøkstall gjør disse sidene attraktive 

som annonsekanaler.  

 

Vi har klart å opprettholde gode annonseinntekter i bladet Hestesport, som derved har tilført NRYF en 

inntekt på over 1 million kroner årlig. Trenden i markedet med synkende opplagstall for papirmedia 
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og nedleggelse av to hesteblader, er en utvikling som styret følger tett. Det er nedsatt en 

prosjektgruppe som har som oppgave å komme med tiltak for vår totale kommunikasjon, spesielt vår 

digitale kommunikasjonsplattform, og potensiale for annonseinntekter fra denne. Styret er tilfreds 

med administrasjonens månedlige nyhetsbrev med bred omtale av pågående aktiviteter.  

 

CompetIT/Horsepro 

HorsePro er NRYFs stevnesystem som ivaretar terminliste, oppsett og formidling av stevneinvitasjon 

og andre dokumenter, online påmelding til stevner, hesteregister og betaling av hestelisens og 

håndtering av NRYF-avgift. I løpet av perioden er systemet videreutviklet. Online påmelding har 

forenklet håndteringen av stevner for arrangører og utøvere. På sikt ønskes det at flest mulig 

funksjonaliteter for utøver, klubb, rytterkrets og NRYF sentralt er gjort elektronisk og brukerstyrt.     

 

Nytt Domssystem 

Etter pålegg fra NIF er nå alle saker som er straffbare i henhold til NIFs lov, overført fra NRYF til 

NIF. NRYF sitter igjen med behandling ved brudd på egne kamp- og konkurransebestemmelser (KR). 

En arbeidsgruppe bestående av leder for Domsutvalget, Appellutvalget, Teknisk Komité reglement og 

generalsekretæren har utarbeidet et nytt domssystem. Systemet følger i stor grad opp tidligere 

ordning, med to-instans behandling. Forbundsstyret skal ikke lenger være behandlende instans i saker 

knyttet opp mot brudd på KR. Nytt er også at Domsutvalget faller bort, som en følge av overføring av 

straffesakene til NIF. Videre er det etablert en meklingsordning i de saker partene fritt råder over 

saken og selv ønsker å mekle.  

 

Økonomi 

NRYF finansieres delvis med offentlige tilskudd fra KUD via NIF. Trenden er færre frie midler og 

mer til øremerkede aktivitetstilbud.  

 

Egne inntekter kommer hovedsakelig fra rytter og hestelisenser, overskudd på Hestesport og 

sponsorinntekter. Etter god vekst i medlemstallene i de siste 10 årene, har vi sett en stagnering i 2011 

og 2012. Det er viktig å ta utviklingen på alvor, og at vi setter i verk tiltak for framtidig 

medlemsvekst.  Markedet for sponsorinntekter er krevende, og til tross for stor aktivitet må vi 

registrere nedgang. 

 

Forbundsstyret er svært tilfreds med administrasjonens gode økonomirutiner, og er av den oppfatning 

at man har god kontroll over økonomistyringen. Resultatet for 2011 og 2012 er i tråd med budsjett 

vedtatt på Ryttertinget i 2011. Se også Forbundsstyrets økonomiske beretning. 

 

Etikk og omdømme 

Forbundsstyret satte i 2011 fokus på etikk og omdømme, bl.a. gjennom utvikling av NRYFs felles 

leveregler RASK. RASK står for verdiene RESPEKT, ANSVAR, SIKKERHET og KUNNSKAP. 

Dette er verdier vi tar med oss inn i samhandlingen med hesten, med organisasjonen og «med alle 

andre». Både fra Forbundsstyret og Administrasjonen har vi gjennomført mange tiltak for å gjøre 

RASK til et levende verktøy; oppnevning av RASK-ambassadører, RASK-seminar, RASK-prisen og 

RASK som tema i innledninger på konferanser og foredrag.  

 

Forbundsstyret takker alle ansatte og frivillige som har bidratt til det høye aktivitetsnivået og gode 

resultatene i 2011 og 2012, og ser frem til fortsatt felles innsats i årene som kommer. 

 

Oslo 18. februar 2013 

Styret i Norges Rytterforbund 
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7  Marked og kommunikasjon 

 

 

 

 

Kommunikasjon 
Nettsidene www.rytter.no, www.hestesport.no og www.hpnett.no 

NRYFs tre nettsider har følgende fokus: 

www.rytter.no:  forbundsrelatert stoff 

www.hestesport.no: nyhetsrelatert stoff knyttet til sporten 

www.hpnett.no: arrangørnettsted med terminlister, resultater, rankingliste m.m. 

 

Sidene har alle meget gode besøkstall. Vi har derfor utnyttet potensiale i besøkstallene ved å starte 

opp med annonsering på alle tre nettsider. Dette gir oss ca kr. 600.000 brutto i året. 

 

Blant sosiale medier har vi foreløpig kun konsentrert oss om Facebook som vi startet opp med fra 

2012. Denne siden gir rask og god respons fra ryttermiljøet på saker som vi legger ut, altså en positiv 

tilvekst på nettsiden. 

 

Hestesport 

Bladet Hestesport er landets største hesteblad fordelt på 8 utgivelser i året.   Bladet distribueres til 

NRYFs ca. 40.000 medlemmer. Gjennomsnittlig trykket opplag varierer mellom 15.464 til 16.258. 

Bakgrunn for sprik mellom medlemstall og faktiske distribusjonstall er at det opereres med mange 

familiemedlemskap. 

 

Bladet har som medlemsblad naturlig nok høy fokus på medlemsrelatert stoff. Når våre konkurrenter 

Ridehesten og Hesteliv trekkes fra markedet på tampen av 2012, gir det oss muligheter for å øke 

løssalget. Det er imidlertid viktig å ha fokus på at markedsfremstøt koster oss dyrt, og at kjøpere 

gjennom Narvesen ofte ikke er lojale kunder og ei heller opptatt av medlemsstoffet.   

 

På tampen av 2012 sluttet valgte vår annonseselger gjennom 21 år, Merete Andersen, å avslutte 

samarbeidet.  Kim Elvegård, som frem til nå har solgt nettannonser for oss, tar fra årsskiftet over 

hennes plass. 

 

Presse- og PR-arbeid 

Ved større prestasjoner har vi sendt ut pressemeldinger som er tatt inn i landsdekkende og lokale 

medier, avhengig av hvor rytterne bor. Så lenge vi ikke abonnerer på mediaovervåking, er det 

vanskelig å si noe om antall pressemeldinger som faktisk kommer på trykk.   

Vi opplever imidlertid at ryttersport oppnår god og positiv omtale i lokale medier, mens 

landsdekkende medier er mer tilbakeholdne.  

En rapport fra Sponsor Insight høsten 2011 viser at interessen for hestesport har ligget på et relativt 

jevnt nivå rundt 5-6 % i befolkningen. Omtale av ryttersport generelt og sprangridning spesielt er ofte 

bildeeksponert i mediene. Det er da breddenivå og unge profiler som står for den meste og beste 

omtalen over tid. 

 

Vi har hatt fokus på å få god omtale om sporten vår. Det har bl.a. resultert i en seks siders artikkel i A 

Magasinet i august 2012 (parallelt med da Siril Helljesen konkurrerte i grenen dressur under OL i 

http://www.rytter.no/
http://www.hestesport.no/
http://www.hpnett.no/
http://www.rytter.no/
http://www.hestesport.no/
http://www.hpnett.no/
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London) med fokus på hestejenter som utvikler lederegenskaper i stallen.  Denne vinklingen er også 

solgt inn i diverse lokalaviser. 

Videre har vi jobbet inn Victoria Gulliksen i ”Min Idrett” som ble vist på NRK1 høsten 2012. 

Programmet vil gå i reprise utover vinteren.  

Vi har gjennom 2012 også jobbet med å få realisere flere TV-stunts; 2013 vil vise om vi vil lykkes. 

Eurosport har i 2012 passert 100 hestesportsendinger med Heidi Skar som kommentator på sprang, 

dressur og magasinprogram, samt at Anton Granhus har kommentert fem 4* feltritt.  

 

Hestegalla 

Denne gallaen hedrer de beste prestasjonene innen ryttersport, trav og galopp. Det var Norsk Rikstoto 

som for første gang i 2009 tok initiativ til denne markering. Vi har nå gjennomført fire gallaer i regi 

av Norsk Rikstoto, Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklubb, Norsk Hestesenter og Norges 

Rytterforbund. Planleggingsprosessen for Hestegalla 201 er nå snart ferdig.  

 

Hos NRYF har arbeidet vært koordinert av markeds- og kommunikasjonssjef. For gallen i 2013 har vi 

fått god hjelp av Sille Kasin som har vært ekstern prosjektleder. 

NRYFs priser er: 

- Årets sportshest  

- Årets prestasjon  

- Årets rytter  

- Årets unghest (5-7 år)  

- Årets trener 

 

Sponsorarbeid 

NRYF er avhengig av å skaffe eksterne midler til å drifte sporten, og da spesielt den 

konkurransemessige satsingen og toppidretten, da denne satsingen er svært kostnadskrevende.   

 

Hovedsamarbeidspartnere i 2011-12 har vært Norsk Rikstoto, Felleskjøpet gjennom Champion, Agria 

Dyreforsikring.  I 2011 var Kingsland utstyrsleverandør, men fra 2012 overtok Horze, en avtale som 

går frem til og med 2014. 

 

Sammen med spesielt Agria, Felleskjøpet og etter hvert også Rikstoto, har vi hatt ekstra fokus på god 

hestevelferd gjennom spørsmål/svar spalte i Hestesport, invitasjon til temakvelder rundt om i landet 

og ved at samarbeidspartnerne også har gitt premier til NRYFs konkurranser relatert til hestevelferd. 

Sammen med Agria Dyreforsikring har vi produsert en egen dvd med fokus på skadeforebyggende 

tiltak. Vi har tatt utgangspunkt i Agrias skadestatistikk som viser at halthet og kolikk er de mest 

utbredte skadene i Norge. DVD’en ble distribuert til alle våre medlemmer sammen med Hestesport nr. 

8/12 og også sendt til ca. 400 hesteveterinærer i Norge.  

Filmen hovedbudskap oppsummeres i en egen stallplakat som ble sendt til alle NRYFs 

medlemsklubber i desember 2012. 

 

Vanpee har hatt en treårig avtale med grenen dressur; avtalen går ut i 2012, parallelt har Eura Grønt 

en grenavtale med sprang. 

 

Thon Hotels er fra 2012 ny samarbeidspartner på hotellsiden.  Avtalen gir forbundet en kontantsum 

samt 5 % payback.  

 

Øvrige samarbeidspartnere som gir rabatter til NRYFs medlemmer ved bruk av deres tjenester, er 

Stena Line Norge AS, DFDS, Ishestar og Idrettsreiser.no.   

 

Vi opplever at det å bruke assosiasjonen, samt synliggjøringen overfor NRYFs medlemmer samt 

klubbene, utgjør de største sponsorverdiene for NRYF.  



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
19 

 

8  Informasjon 
 

 

 

Veterinærtjeneste 2011-2012  
 

Odd Magnus Knævelsrud fungerte som NRYF- og FEI-kontaktveterinær i 2011 og 2012. For øvrig sto 

Halvard Sommerseth, Guri Haarr, Kjell Fammestad, Svein Bakke, Lise Sundem-Eriksen, Bjørg Siri 

Svendsen og Ulrich Ohm på FEIs liste over stevneveterinærer, og flesteparten fungerte som FEI-

stevneveterinærer i inn- og utland. Kristin Brækken deltok på FEI stevneveterinærkurs i Finland i 

2011, og Per Martens og Guri Haarr tilsvarende i Sveits i 2012. Frida Aksnes, Siv Grosaas og Gard 

Skaar ble godkjent som FEI behandlende veterinærer i 2012. 

Odd Magnus Knævelsrud har i perioden deltatt på møter om doping med Antidoping Norge og Det 

Norske Travselskap. 

I 2011 startet et formelt samarbeid med Antidoping Norge der de skal støtte NRYF med 

antidopingarbeid og uttak av dopingprøver. Det har vært god dialog med Antidoping Norge, og det ble 

i 2012 gjennomført fire møter, holdt 2 foredrag til målgruppen og vært tilstedeværelse med en stand 

under Oslo Horse Show. Det er produsert 1000 eksemplarer av hver av de to hestebrosjyrene samt to 

plakater og en utstillingsbukk til bruk under stand til Oslo Horse Show. For å øke oppslutningen rundt 

foredrag, er et nytt konsept kalt Ren klubbkveld klart for bruk i 2013. Per i dag er det fem 

deltidsansatte hestedopingkontrollører og tre veterinærer på engasjementsavtale. Antidoping Norge 

har også en veterinærmedisinsk fagkomité bestående av to veterinærer med spesiell kompetanse på 

hest. 

Antidoping Norge tok dopingprøver av 85 hester i perioden 2011-2012. FEI tok 75 prøver i Norge på 

internasjonale stevner i samme periode. Av norske hester som startet på FEI-stevner i utlandet, ble 82 

testet i samme periode. Alle prøvene (242) var negative. 

I perioden ble det gjennomført en kontrollmåling av en kat. 1 ponni. Ponnien ble bekreftet som kat. 1 

ponni. 

Odd Magnus Knævelsrud  

 

 

Anlegg 2011-2012 
 

Anleggsarbeidet i NRYF tar utgangspunkt i langtidsplanen for perioden 2011-2015 vedtatt på 

ryttertinget i 2011. 

 

Organisering av anleggsområdet og faglig støtte til klubbene 

Det er gjort noen endringer i organiseringen av anleggsområdet i perioden. Den ansatte 

anleggskoordinatoren Robert Ruud ble valgt inn i NRYFs forbundsstyre og kunne således ikke være 

ansatt i NRYF. Området anlegg har derfor administrativt blitt ivaretatt av NRYFs administrasjon ved 

Carsten Sørlie, og fra 01.03.12 Mari Viko Rasmussen. Fordi NRYF ikke lenger har hatt 

fagkompetanse ansatt, har det naturlig nok vært noe nedgang i den faglige hjelpen vi kunne tilby 

klubbene, og det har gjennom 2012 vært jobbet med en ordning som kan tilby våre medlemmer 

tilsvarende faglige støtte som tidligere. Robert Ruud har hatt anlegg som ansvarsområde i FS og har 

vært til stor hjelp i perioden. 
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I januar 2013 presenterte vi en faglig ordning hvor Robert Ruud og Steinar Håkonsen fungerer som 

frivillige anleggsveiledere mot våre klubber. I tillegg er det inngått et samarbeid med Stallmestern.no 

ved Thor Gunnar Mathisen, som tilbyr konsulenttjenester i forbindelse med bygging og drift av 

anlegg. Avtalen innebærer subsidierte tjenester for våre klubber. I tillegg er våre anleggssider på 

rytter.no relansert i januar 2013 og lagt opp slik at klubbene skal finne svar på grunnleggende 

spørsmål innenfor planlegging, bygging og drift. 

 

NRYF har inngått et samarbeid med Bad, Park og Idrett om å arrangere fagdager for anlegg rundt om i 

landet. Den første fagdagen som ble arrangert i Oslo høsten 2012 var meget vellykket, og det er de 

neste årene planlagt å ha to fagdager pr år fordelt rundt i landet. 

 

Anleggsstrategi - hovedanlegg 

I perioden er anleggsstrategien, som bygger på anbefalingene fra ECON-rapporten fra 2005, 

videreført. En av de viktigste anbefalingene i ECON-rapporten er at NRYF bygger opp en 

landsdekkende kjede av hovedanlegg som framstår som spydspisser for sin region, både geografisk og 

aktivitets/grenmessig.  

 

NRYF valgt å definere våre hovedanlegg etter de anleggene som har mottatt såkalte 

programsatsingsmidler fra KUD. Dette sikrer at anleggene holder høy standard, både med tanke på 

idrettslig administrasjon/organisering, aktivitetstilbud og oppfyllelse av offentlige krav. NRYF er 

delaktige i anbefalingsprosessen for programsatsingsmidler, og forsøker gjennom vår anleggspolitikk 

å påvirke tildeling til de anlegg som ligger innenfor vår anleggsstrategi og som dekker 

organisasjonens geografiske og aktivitetsmessige behov. 

 

Tidligere har ordningen med programsatsingsmidler vært mer forutsigbar fordi den har gått i perioder 

på 4 år av gangen. I påvente av den nye Idrettsmeldingen ble ordningen forlenget med ett år i 2011 og 

ytterligere ett år i 2012. Disse tildelingsrundene har vært gjort på kort varsel, og KUD har prioritert 

tildeling til solide og godt forankrede prosjekter som er nær realisering. Dette gjør at NRYF i stor 

grad er avhengig av å støtte lokalt initiativ, som kanskje ikke har stemt helt "over ens" med den 

teoretiske strategien. Vi har likevel gjort en grundig utredelse ved hver søknadsrunde, og jobber for til 

enhver tid å ha oversikt over de større anleggsprosjektene som planlegges for å kunne sørge for at 

disse kommer med i Programsatsingsordningen. 

 

Vi er uansett svært tilfredse med at NRYF er et av få særforbund som har hatt anlegg med i begge 

tildelingsrundene.  Askim Rideklubb fikk tildelt midler i 2011 og Stord Køyre- og Rideklubb i 2012, 

og totalt antall hovedanlegg er nå 10.  

 

Krafttak for ridebanebunner 

Ordningen med «Krafttak for ridebanebunner», som ble startet i 2009, er videreført. Ordningen med 

kriterier er beskrevet på våre anleggssider på rytter.no. Det er valgt å dele opp tildelingsperiodene i 4-

årige intervaller for å samle opp tilstrekkelig midler og kunne ha grundige behandlingsrunder. Med 

det antall lisenser som forventes kan det påregnes støtte til 1-3 anlegg pr. år, avhengig av banenes 

størrelse og anleggenes egenart. 

  

I forhold til allokering av midler fra den årlige hestelisensen, fremgår det av ovennevnte vedtak at 

programsatsingsanleggene vil bli prioritert. På sikt søkes selvsagt å kunne støtte øvrige klubbanlegg 

under den samme ordningen. Aktivitetsomfang, -type og -nivå vil avgjøre prioriteringene for disse 

anleggene. 20 % av midlene skal øremerkes kjøring og feltritt. For hester som deltar internasjonalt er 

det årlige beløpet høyere, der mellomværende øremerkes den sportslige toppsatsingen i de respektive 

grenutvalg. 
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Drammen og Omegn Rideklubb fikk det første tilskuddet i 2009 som et ekstraordinært tilskudd.  

Innenfor den første ordinære tilskuddsperioden 2010-2013 er følgende klubber tildelt støtte: Hønefoss 

og Ringerike Rideklubb, Moss Rideklubb, Alvøen Rideklubb, Grenland Ryttersportsklubb, Arendal 

og Grimstad Rideklubb, Tromsø Ryttersportsklubb og Starum Hestesportsklubb (feltritt/kjøring).  

All tildeling forutsetter at det skrives en avtale om aktivitet på anlegget, dette omfatter arrangering  

av stevner samt dager til fri disposisjon for grenene (hovedsakelig benyttet til treninger/samlinger). 

 

Ny tilskuddsperiode vil gå fra 2014-2017 og utlysning vil komme mot slutten av 2013. 

 

Anleggsregistrering 

I 2004/2005 ble det gjennomført en omfattende anleggsregistrering/undersøkelse for hestesentre i 

Norge, som skulle danne grunnlag for NRYFs anleggsstrategi. På sikt ønsker vi å sette i gang med en 

utvidet registrering, dette i forbindelse med arbeidet med Bransjestandard for hestesentre. 

 

Fra 2012 er det lagt inn spørsmål om anlegg og drift av rideskole i den årlige Idrettsregistreringen, og 

svarene herfra vil kunne gi et bedre bilde av klubbeide/-drevne anlegg i Norge. Tallene fra 

Idrettsregistreringen viser at 110 av våre klubber melder at de eier eller har bruksrett/leieavtale på eget 

anlegg. Av disse melder 44 klubber at de driver rideskole. 

 

Bransjestandard for hestesentre 

Som nevnt i forrige årsmelding har det den senere tid vært arbeidet med å bedre kvalitetssikringen av 

landets hestesentre ved å innføre en sertifiseringsordning. Arbeidet blir ledet av en arbeidsgruppe med 

medlemmer fra de største hesteorganisasjonene, og prosjektet ledes av Norsk Hestesenter. 

 

Det ble i 2011 sendt ut en høring med forslag til ny bransjestandard - frist for tilbakemelding var  

20. mai 2011. Igangsetting av ordningen betinger at en del forutsetninger er på plass, blant annet at 

finansiering kan garanteres fra det offentlige. NRYF har foreløpig ingen informasjon om når 

ordningen kan forventes å settes i gang. 

 

 

Etisk råd 2011-2012 

 

Etisk Råd 2011 har hatt følgende sammensetning: Anne Kristin Sydnes (leder), Odd Magnus 

Knævelsrud og Nina Johnsen. 

 

Etisk Råd har i 2011 arbeidet med følgende saker: 

 høringsuttalelse til forslag til revisjon av etiske retningslinjer ved handel og omsetning av 

hest 

 innspill til Langtidsplanen  

 prinsipielle sider knyttet til saken vedrørende ulovlig kopiering av OL-medaljer 

 Etisk Råd v/OMK har deltatt på møte i NRYFs arbeidsgruppe for etiske retningslinjer for 

omsetning av hest og følger saken videre. 

  

Arbeidet i Etisk Råd har også  i denne perioden primært vært fokusert på hestevelferd og NRYFs 

organisasjonsmessige forutsetninger og tiltak for å fremme hestevelferd. 

 

Medlemmene av Etisk Råd har hatt god kontakt og et godt samarbeid med styre og administrasjon.  

Dette samarbeidet har vært sikret gjennom at leder av Etisk Råd også har sittet som medlem av 

Forbundsstyret, Odd Magnus Knævelsrud er forbundets  kontaktveterinær og Nina Rasmussen ansatt i 
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NRYFs administrasjon. Etisk Råd har i perioden  først og fremst fulgt opp sitt arbeid gjennom direkte 

kontakt med styre og administrasjon.  

 

2012  

Etisk Råd hadde frem til våren 2012 følgende sammensetning: Anne Kristin Sydnes (leder), Odd 

Magnus Knævelsrud og Nina Johnsen. 

Fra våren 2012 har Etisk Råd hatt følgende sammensetning: Randi Haukebø (leder), Guri Haarr og 

Haldor Braastad. 

Siden våren 2012 har Etisk Råd fått seg forelagt to konkrete saker til uttalelse, hvorav den ene ble 

ferdigbehandlet høsten 2012.  I tillegg har Etisk Råd fulgt opp sitt arbeid gjennom direkte kontakt med 

administrasjonen.  
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Med breddeidrett menes aktiviteter som f.eks. rideknappen og Grønt Kort-kurs tilrettelagt i den 

enkelte klubb eller krets, samt konkurranseaktivitet på lavere nivå. Breddeidrett har en selvstendig 

verdi, i tillegg til selve rekrutteringsaspektet. 

 

Det er Rytterforbundets målsetting å til enhver tid kunne dekke behovet for teknisk personell i de 

ulike grenene. NRYFs trenerutdanning er satsingsområde for å nå målsettingen om at utøvere på alle 

nivåer skal sikres et kvalitativt og bredt treningstilbud. NRYFs trenerutdanning omfatter pr. i dag 

grenene sprang, dressur og feltritt, samt et eget Trener I-kurs for kjøretrenere. Utdanning av ridelærere 

ivaretas av Norsk Hestefagskole på Starum. Det er gjennomført et pilotprosjekt på Trener I innbakt i 

Ridelærer 1-utdanningen. 

 

Aktivitet i regi av NRYF skal baseres på idrettens grunnverdier: 

GLEDE - HELSE – FELLESSKAP – ÆRLIGHET – DYREVELFERD 

 

Øremerkede midler til barn og unge – Aktivitets- og kompetansemidler 

Barn og ungdom er prioriterte målgrupper i den statlige idrettspolitikken. De såkalte Post 3-midler 

(aktivitets- og kompetansetiltak) til barn, ungdom og bredde skal bidra til gode og lokale 

aktivitetstilbud for barn og ungdom. Målgruppen for de tildelte midlene er: 

• Barn (6-12 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten. 

• Ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten. 

• Prioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene skal bli bedre 

inkludert. 

• Tilrettelegging for, og styrking av den idrettslige aktiviteten for funksjonshemmede, skal 

prioriteres. 

 

Tildeling av øremerkede midler har gjort det mulig for NRYF å iverksette en rekke ulike tiltak for å 

stimulere til økt aktivitet i den enkelte klubb basert på NRYFs egne satsningsområder.  

Øremerkede til barn og unge tildelt NRYF via NIF: 

2003 - NIF 20 mill. Tildeling til NRYF: kr 190.000,- 

2004 - NIF 42 mill. Tildeling til NRYF: kr 935.000,- 

2005 - NIF 48 mill. Tildeling til NRYF: kr 935.000,- 

2006 - NIF 56 mill. Tildeling til NRYF: kr 1.016.000,- 

2007 – NIF 56 mill. Tildeling til NRYF: kr 1.100.000,- 

2008 – NIF 80 mill. Tildeling til NRYF: kr 1.609.057,- 

2009 – NIF 97 mill. Tildeling NRYF: kr 2.350.000,- 

2010 – NIF 108 mill. Tildeling NRYF: kr 3.150.000,- 

2011 – NIF 111,4 mill. Tildeling NRYF: kr 2.900.000,- 

2012 – NIF  113,8 mill. Tildeling NRYF: kr 3.200.000,- 

 

I perioden har NIF definert tre innsatsområder med tilhørende mål og resultatindikatorer. 

Innsatsområdene er: 

- Trener- og lederutvikling 

- Aktivitetsutvikling 

- Klubbutvikling (organisasjonsutvikling). 

9  Rekruttering, bredde og utdanning  

2011 og 2012 
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NIFs kriterier for gjennomførte tiltak: 

1. Tiltak som fører til at aktiviteten for barn styrkes, gir økt kompetanse på aktivitet for barn, og 

er i tråd med Idrettens barnerettigheter. 

2. Tiltak som skal bidra til å utvikle ungdomsidretten, og er i tråd med retningslinjer for 

ungdomsidrett. 

3. Tiltak for grupper som i dag er svakt representert i idrettslagene skal prioriteres. 

4. Midler kan sørge for at trenerutdanningen blir oppdatert og tilpasset det nye rammeverket i 

Trenerløypa. 

5. Tiltak som øker kompetansen i idrettslagene gjennom klubbutvikling eller andre 

skoleringstiltak. 

6. Tiltak til Idrett i skolen kan tilgodeses når dette er et samarbeid mellom idrettslagene og 

skolen, støtter opp om et allsidig aktivitetstilbud, og gir en dokumentert merverdi for 

klubbene og idrettene. 

 

Det er et mål for NRYF å videreutvikle aktivitetstilbudet i tråd med satsingsområdene innenfor 

særforbundets eget planverk, i tråd med de ulike grenutvalgenes sportsplaner og overordnede føringer 

for aktivitetsmidlene. Tabellen viser hvordan NRYF har benyttet midlene innenfor innsatsområdene:  

 

Innsatsområde Gjennomførte tiltak 

 

Trener- og 

lederutvikling 

 

• Utvikling av trenerløypa 

• Gjennomføring av trenerkurs 

• Videreutdanning av kurslærere til trenerkurs 

• Fagkonferanse og seminar for trenere og ridelærere 

• Leder-/kretsledersamlinger (Utviklingsforum) 

• Lederkurs for ungdom  

 

 

Aktivitetsutvikling 

 

• Bredde- og rekrutteringsaktiviteter i klubb og krets 

• Grenrettede bredde- og rekrutteringstiltak (inkludert videreføring  

av Feil og Stil og Sits og Stil i sprang, Ryttertester i dressur, 

Knøttecup i feltritt, Flyercup i voltige, Miniklasse i kjøring og 

Indianercup i distanse). 

• Arrangørkurs/arrangørguide 

• Grønt Kort – gjennomføring av kurs, utvikling av materiell, 

kompetansenettverk 

 

 

Klubbutvikling 

(Organisasjons-

utvikling) 

 

• Skolering av klubbveiledere inkludert samlinger 

• Gjennomføring av klubbutviklingsprosesser i klubb 

• Oppbygging av ungdomsnettverk – ungdomsforum 

• Klubb- og kretshåndbok 

 

 

 
Klubbutvikling 

Satsing på Klubbutivkling er nedfelt i NRYFs langtidsplan, kapittel 4. NRYF har fulgt NIFs program 

for Klubbutvikling og utdannet de første Klubbveilederne i 2007. I perioden 2011-2012 har vi jobbet 

mye med å få et stabilt veilederkorps som har jevnlige prosesser i klubbene. Vi har i årsskiftet 
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2012/2013 8 Klubbveiledere som holder prosesser i rideklubbene. Våre klubbveiledere har 

gjennomført følgende prosesser i perioden (standard prosesser utformet av NIF):  

 
År: 2011 2012 

Prosess Antall 

prosesser 

Totalt antall 

deltagere 

Antall 

prosesser 

Totalt antall 

deltagere 

Klubbesøk (nytt 2012)   12 100 

Startmøte 5 56 26 293 

Oppfølgingsmøte 7 70 13 110 

Helhetlig utviklingsprosess - - - - 

«Klubbens styrearbeid i 

praksis» (nytt fra 2012) 

  - - 

 
I tillegg til disse prosessene har en del klubber gjennomført ulike kurs i regi av Idrettskretsene. I 

perioden har det vært arrangert 4 samlinger for klubbveilederne, i tillegg har disse deltatt på regionale 

samlinger i Idrettskretsene. Klubbutvikling har også blitt brukt som verktøy under andre samlinger, 

f.eks. på grenkonferansen i feltritt og under Utviklingsforumet høsten 2012. Vi ser at Klubbutvikling 

er svært viktig for å skape Bærekraftige rideklubber. Det jobbes for å utvikle verktøy som kan måle 

konkrete endringer i rideklubbene som har gjonnomført klubbutvikling. Fra årsskiftet 2012/2013 har 

vi tilknyttet oss en veilederkonsulent, Guro Grønningsæter, som hovedsakeilg følger opp 

Klubbveilederkorpset og sørger for at prosessene som kjøres i klubbene er kvalitetssikret. 

 

Administrativt jobbes det også for å sørge for at antall rideklubber faktisk stemmer overens med det 

aktivitetsmessige behovet. Det jobbes tett med Idrettskretsene i prosessene rundt opprettelse av nye 

klubber, og vi ser at en grundigere utredning i forkant sikrer at nye klubber som opprettes faktisk 

ivaretar et reelt behov. Parallelt ser vi at de ordinære klubbutviklingsprossene har resultert i 

sammenslåing av klubber, og vi satte høsten 2012 i gang et pilotprosjekt på Romerike der rideklubber 

med geografisk nærhet inviteres til samarbeidsmøte med sammenslåing som et mulig resultet.  

 

Ungdomssatsing – NRYF ungdom  

I 2011 ble det vedtatt at NRYF skulle sette i gang en omfattende 

ungdomssatsing, og dette er også nedfelt i NRYFs langtidsplan, kapittel 4. 

Satsingen går under navnet «NRYF ungdom». I perioden har følgende skjedd innenfor satsingen: 

- NRYFs sentrale ungdomskomité (7 representanter mellom 16-25år) er velfungerende med 

jevnlige aktiviteter, møter og eget budsjett. 

- Leder av ungdomskomiteen har hatt møte- og talerett i Forbundsstyret. 

- Ved årsskiftet har 14 av 17 rytterkretser ungdomsrepresentant eller gruppe. 

- Ungdommene har vært representert på ungdomskonferanser i inn- og utland. 

- Ungdommene har hatt sitt eget tema: Kosthold med egen kostholdsside, konkurranse om 

Norges sunneste rideklubb m.m. 

- Ungdommene har laget en film for å engasjere flere ungdommer. 

- En av ungdommene har gjennomført ”Utdanningsprogram for yngre ledere” i regi av NIF og 

Norges Idrettshøyskole. 

- Ungdommene har i 2011-12 drevet NRYFs stands på KOHS og AEG med fokus på kosthold. 

- Det er skolert 3 kurslærere blant ungdommene i ”Lederkurs for ungdom”, og første kurs i 

NRYF-regi ble arrangert i mars 2012 med 18 ungdommer fra hele landet. 

- Det ble gjennomført Ungdomsforum i oktober 2012 med 30 deltagere fra hele landet.  

- Det er utarbeidet grundige handlingsplaner og prosjektbeskrivelser for NRYF ungdoms 

organisering og arbeidsområder i neste periode. 

 

 

NRYF ungdom 
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Grønt Kort (GK) 

GK ble innført fra og med 01.01.2002 i den hensikt å øke sikkerheten for både hest og rytter på 

ridestevner. Grønt Kort er et svært viktig og godt aktivitetstilbud i seg selv, og et meget viktig tiltak 

for å bidra til sikker, forsvarlig og god dyrevelferd. Kursboken På vei mot Grønt Kort for 

Ryttersporten ble ferdig i 2006, og er obligatorisk for alle som skal ta Grønt Kort.  

 

Alle rytterkretser har en kontaktperson for Grønt Kort. Disse utgjør NRYFs kompetansenettverk for 

Grønt Kort. Dette er et viktig ledd i kommunikasjonen av Grønt Kort som aktivitetstiltak i klubbene, 

og for å kvalitetssikre og forankre den faglige utviklingen av GK-ordningen. Målet er at 

kompetansenettverket skal møtes én gang i året for oppdatering og diskusjon. Det ble ikke avholdt 

samling i 2011, men én i 2012.  

 

Grønt Kort har nå eksistert i ti år, og det er i 2012 påbegynt en revidering av både kurs og materiell. 

Revideringen blir gjort som et samarbeid mellom NRYFs administrasjon og kompetansenettverket, 

med innspill fra klubber og kurslærere. Målet er at revisjonen skal være ferdig til 2015.  

 

Antallet medlemmer som har tatt Grønt Kort fremkommer via den årlige idrettsregistreringen. I tillegg 

er det for 2011 og 2012 delt ut aktivitetsstøtte til klubber og kretser som har kjøpt Grønt Kort-boken 

gjennom Idrettsbutikken. Disse tallene måles opp mot hverandre. 

17 397 personer har tatt Grønt Kort i perioden 2002-2012. Vi ser en økning i Grønt Kort i 2012, og 

dette skyldes nok i hovedsak at det i 2012 ble innført at man må ha Grønt Kort for å starte på Utvidet 

Klubbstevne. 

 

Statistikken bygger på klubbenes rapporterte tall i den årlige Idrettsregistreringen 
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Rideknappen  

Rideknappen er et bevis for gjennomførte og godkjente ferdighetsprøver i ridning, samt stell av hest 

og kunnskap om hest. Rideknappen går fra nivå 1-5, og kan arrangeres av NRYFs rideklubber, så vel 

som private rideskoler og rideleire. Man må ha rideknappen 5 for å kunne ta Grønt Kort. 

 

NB! I de siste årene har det vært rapporter mellom 300 og 500 solgte rideknapper pr. år, men dette 

gjelder pakker med 10 stk rideknapper, tallet i de siste årsrapportene må derfor ganges med 10 for å 

gi et riktig bilde av antall gjennomførte rideknapper.  

 

Totalt ble det solgt 4640 rideknapper i løpet av 2011. 

Totalt ble det solgt 4540 rideknapper i løpet av 2012. 

 

 

Trenerutdanning 

NRYFs trenerutdanning bygger på rammer og retningslinjer gitt av NIF.  

 

Hensikten er å sikre et kvalitativt og bredt tilbud for utøvere på alle nivåer. NRYFs trenerutdanning er 

utviklet innefor NIFs TRENERSTIGE (rammer og retningslinjer for å gi norsk idrett et felles 

utgangspunkt for utarbeidelse og tilrettelegging av utdanning for alle trenere i norsk idrett). Det 

ridefaglige innholdet i NRYFs trenerkurs bygger på etablerte og vel dokumenterte teorier innenfor 

grenene dressur, sprang, feltritt og kjøring. De klassiske grunnprinsipper ligger til grunn, men 

innholdet skal også utvikles videre i takt med moderne forskning og utvikling for øvrig innenfor 

sporten. Relevant forskning, erfaring og kunnskap fra andre idrettsgrener skal prege innholdet i 

NRYFs trenerkurs. Dette gjelder spesielt innenfor områder som treningsledelse, mental trening, 

organisering, planlegging, analyse mm. Revidering av NIFs trenerstige ble igangsatt i 2008 fra sentralt 

hold, og resultatet av dette arbeidet vil ha innflytelse på videreutviklingen av NRYFs trenerutdanning. 

 

NRYFs overordnede mål er å utvikle et trenerkorps som, sammen med ridelærere, beridere m.fl., kan 

utgjøre en grunnstamme i norsk ryttersports videre utvikling.  

 

En trener innefor NRYFs trenerutdanningssystem innehar imidlertid en unik og svært viktig 

kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne forsette å utvikle seg innenfor NIFs 

idrettslige rammer. En autorisert trener har kunnskap om norsk idrett og kjenner til de grunnverdier 

som skal ligge til grunn for all idrettslig aktivitet i Norge uansett nivå. Treneren er også bevisst sin 

rolle og kan utøve denne tilpasset ulike nivåer, enkeltutøvere, lag, hester og situasjoner. En trener 

innenfor ryttersporten utøver sin trenerrolle i tråd med normer for ryttersporten, og hensynet til hesten 

skal ha høyeste prioritet. Under all trening og deltakelse i konkurranser skal hensynet til hestens 

velferd komme først.  

Med trener menes: 

”En person som gir opplæring og innføring i idrett, samt planlegger og gjennomfører  

målrettet idrettstrening.” (NIFs Trenerstige) 

 

Ressurspersoner i eget særforbund har vært med på å utforme fagplanen for de ulike kursnivåene, 

trener I, trener II og trener III/NRYFs topptrenerkurs gjennom tre pilotprosjekter for felles 

trenerutdanning i grenene dressur, sprang og feltritt, samt trenerutdanning for kjøring. NIF har 

utarbeidet en ny trenerløype over 4 nivåer, som vil bli utarbeidet og implementert. NRYF begynte 

arbeidet mot denne allerede i 2009.  
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TRENER I 

En autorisert trener I kan gi grunnleggende opplæring, planlegge og lede trening for den aktuelle målgruppen  

på lett nivå i dressur, sprang og feltritt.  

De legger vekt på å skape et sosialt og trygt miljø basert på idrettens grunnverdier. 

Antall kurstimer: 84 

Minimum alder: 18 år 

Autorisasjon som trener I, krever deltakelse på alle samlingene, gjennomført egenpraksis og bestått eksamen. 

(Se også egen plan for dette kursnivået)  

 

 

 

TRENER II 

En trener på trinn II har kjennskap til planlegging, treningsledelse og analyse av trening  

for utøvere opp til og med MB-nivå i grenene dressur, sprang og feltritt. 

En trener på trinn II kan planlegge, lede og analysere trening for utøvere i dressur, sprang  

eller feltritt over en hel sesong basert på idrettens grunnverdier. 

Antall kurstimer: 80 

Minimum alder: 20 år 

Autorisasjon som trener II, krever deltakelse på alle samlingene og bestått eksamen.  

(Se også egen plan for dette kursnivået)  

 

 

 

 

 

TRENER III / NRYFs topptrenerutdanning 

En trener III innehar kunnskaper og kvalifikasjoner som gjør han eller henne  

i stand til å lede treninger og samlinger for enkeltutøvere/grupper på høyere 

nasjonalt nivå. En trener III kan planlegge, organisere og lede treninger  

for enkeltutøvere og lag frem mot deltakelse i internasjonale konkurranser 

innenfor grenen sprang, dressur eller feltritt. 

Antall kurstimer: 100  

Minimum alder: 30 år 

Autorisasjon som trenere III/ NRYFs topptrenerdiplom, tildeles trenere etter 

fastsatte kriterier. 

(Se også egen plan for dette kursnivået)  

 

 

NRYFs trenertrapp  
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Gjennomførte kurs i løpet av 2011  

Trener I – Tromsø, 24 deltakere 

Trener I – Østlandet, 22 deltakere 

Trener I – Trondheim, 23 deltakere 

Trener I – Bergen, 21 deltakere  

 

Gjennomførte kurs i løpet av 2012  

Trener 1 – Østlandet 21 deltakere 

Trener 2 – Østlandet 12 deltakere  

 

Autorisert trenere per.des 2012 

Trener I:  Antall autoriserte pr. des. 2012:  259 

Kjøretrener I:  Antall autoriserte  pr. des. 2012: antatt 10  

Trener II:  Antall autoriserte  pr. des. 2012:   56 

Trener III/ NRYF/ topptrener:     pr. des. 2012:     7 

 

Trenerseminar  

NRYF har som mål å tilby landets trenere årlige trenerseminarer. Seminarene skal omhandle temaer 

som: Ridefagelig innhold, prestasjonsutvikling, analyse, planarbeid, treningslære, idrettspsykologi etc. 

NRYF vil legge vekt på å dra nytte av andre prestasjonsidretter i Norge og kunnskapen som finnes på 

Olympiatoppen.  

Trenerseminarene skal, sammen med trenerkurs, bidra til kompetanseheving og inspirasjon til videre 

egenutvikling som trener. Sentrale trenerseminarer planlegges og gjennomføres i samarbeid med 

respektive grenutvalg og landslagsledelse der dette finnes.  

 

2011  

 Trenerseminar under AEG i Vestfold med Jan Brink, Lillian Grepne og Lars Rasmussen.  

Tema: Hestens utdanningsskala i dressur og hestens fysiologi,  78 deltakere.  

 Kursholderkurs under AEG i Vestfold med kommunikasjonsrådgiver Roy Hovden: 20 

deltakere.  

 Dressur Clinic  under AEG med Kyra Kyrklund.  

 Dressur Clinic  under OHS med Edward Gal. Tema: Hvordan utvikle en hest fra unghest til 

Grand Prix.  

 Sprang Clinic under AEG i Vestfold  med  Rob Ehrens.  

 Fagkonferanse i Vestfold. Tema: RASK, Markedsføring v/Lefdal, Dressurens 

utdanningskala m/Lillian Grepne og Kjell Myhre. Rytterens sits og posisjon v/Lotta Bjøre, 

Viktigheten ved rideskolen v/Vera Aspeslett, Trenerrollen v/Harald Skoglund, Utdanning 

v/Elin Heistad , Grunnridning til GP v/Lars Rasmussen og Stein Endresen og 

kondisjonstrening v/Lene Hammeren.  

 

2012  

 Trenerseminar under AEG i Vestfold med Adelinde Cornelissen, tema: Dressurhestens 

utdanning, 110 deltakere. 

 Trenerseminar under Nordisk i feltritt på Norsk Hestesenter, Starum, tema: Feltrittshestens 

utdanning og banebygging, 40 deltakere. 

 Kursholderkurs under Oslo Horse Show med Elling Finnanger, 25 deltakere 

 Fagkonferansen november 2012 på Lefdals Rideskole. Foredragsholdere: sits og balanse 

Susanne von Dietze, motivasjon Olaf Tufte, skolere spranghesten Lars Rasmussen, 

idrettstreneren Ronni Holmen, ridesenterdrift Anders Lefdal, Norsk Hestesenter Starum, 

clinic Siril Helljesen, workshops, forskning på skade Cecilia Lönnell, introduksjon av 

Mounted Games.   
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Utdanning teknisk personell 

Utdanning og oppdatering av teknisk personell nasjonalt og internasjonalt følger i hovedsak samme 

system som tidligere. Kretsleddet har hovedansvar for utdanning på aspirant- og enernivå, spesielt 

gjelder dette de største grenene sprang og dressur. For de øvrige grener blir kurs på dette nivået også 

arrangert av de respektive grenutvalg. NRYF v/utvalg og tilhørende komiteer har ansvar for kurstilbud 

fra og med toernivå. For å sikre et godt ajourhold av alle lister over teknisk personell, er det krav om 

at teknisk personell på alle nivåer sender inn praksisskjema én gang pr. år til NRYF sentralt. 

 

Egen søkemotor for teknisk personell og kontaktinformasjon er offentlig tilgjengelig på 

www.rytter.no via linken: Ryttersport - Teknisk personell – Søkemotor. Opplysninger som skal ligge 

offentlig tilgengelig på internett, må godkjennes av hver enkelt person. Dette gjøres via årlig 

innsending av praksisskjema.   

 

 

Oversikt over NRYFs teknisk personell pr. januar 2013  

Merk: Tallene er hentet fra idrettens database. Korrekt oppdatering forutsetter registrering av 

praksisskjema, og det kan dermed være noen feilkilder her på grunn av manglende registrering. 

 

 

Sprang 

 

 
 

Det er registrert 5 sprangbanebyggerkurslærere pr. januar 2013. 

http://www.rytter.no/
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Det er registrert 3 sprangdommerkurslærere pr. januar 2013. 

 

 

 
 

Det er registrert 12 sprangstildommerkurslærere pr. januar 2013. 
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Dressur  

 

 
 

Det er registrert 3 dressurdommerkurslærere pr. januar 2013. 

 
 
 
 

 
 
 

Det er registrert 6 ryttertestkurslærere pr. januar 2013. 
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Feltritt  

 

 
 

Det er registrert 2 kurslærere for feltbanebyggerkurs pr. januar 2013. 

 

 

 

Voltige  

 

 
 

NB! Dommer- og trenerutdanningen i voltige er under revidering, så tallene gir derfor et noe ukorrekt 

bilde. 
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Distanse  

 

 
 

Det er registrert 1 kurslærer for distansedommerkurs pr. januar 2013. 

 

 

 

Steward  

 

 
 

Det er registrert 3 stewardkurslærere pr. januar 2013. 
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Kjøring  

 

 
 

 

 

 
 

Det er registrert 2 kurslærere for kjørebanebyggerkurs og 2 kurslærere for kjørdommerkurs pr. januar 

2013. 
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Avholdte nasjonale kurs og seminarer - 2011  

 
Sprang  

Sprangdommerkonferanse på Rica Gardermoen jan, 120 deltakere. 

5 stk sprangdommeraspirantkurs: 39 deltakere 

5 stk sprangdommer I kurs: 39 deltakere 

1 stk sprangdommer II kurs: 3 deltakere  

5 stk sprangbanebyggeraspirantkurs: 43 deltakere 

4 stk sprangbanebygger I kurs: 12 deltakere 

 

5 stk Feil og stildommerkurs: 45 deltaker 

1 stk sprangbanebyggerseminar med Bob Ellis februar under AEG i Vestfold: 22 deltakere 

 

Steward  

4 stk stewards I kurs: 24 deltakere  

 

Dressur  

4 stk dressurdommeraspirantkurs: 31 deltakere 

4 stk dressurdommer I kurs: 12 deltakere 

1stk dressurdommer II kurs: 7 deltakere  

 

Distanse 

3 stk distansedommeraspirantkurs: 13 deltakere 

 

Feltritt  

1 stk feltrittbanebyggerkurs: 18 deltakere 

1 stk Td og feltrittbanebyggere kurs/ seminar:  35 deltakere  

 

Kjøring  

2 stk kjørebanebygger kurs: 2 deltakere 

2  stk kjøredommerkurs: 1  deltaker 

 

 

 

 

Avholdte nasjonale kurs og seminarer - 2012  
 

Sprang 

Sprangdommerkonferansen på Rica Gardermoen jan, 150 deltakere (sammen med banebyggere og 

steward) 

8 stk sprangdommeraspirantkurs: 59 deltakere 

6 stk sprangdommer I kurs: 20 deltakere 

 

1 stk Feil og Stil dommerkurs: 4 deltakere 

 

5 stk sprangbanebyggeraspirantkurs:  66 deltakere 

1 stk sprangbanebyggerkurs I kurs: 

1 stk sprangbanebyggerkurs II kurs: 

1 stk sprangbanebyggerseminar med Louis Konickx i juni under Drammen  
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Steward 

1 stk steward I kurs: 5 deltakere  

 

Konferanse/oppdateringskurs for sprangbanebyggere, sprangdommere og stewards på alle nivåer fra 

hele landet: 104 deltakere 

 

Dressur  

3 stk dressurdommeraspirant kurs: 46 deltakere 

7 stk dressurdommer I kurs: 24 deltakere 

1 stk dressurdommer II kurs:  10 deltakere 

Dressurdommerkonferanse på Lefdal ridesenter:  45 deltakere 

 

Feltritt  

1 stk teknisk delegat feltritt kurs: 8 deltakere 

 

Distanse 

Ingen gjennomførte kurs 

 

Kjøring 

2 stk kjørebanebyggeraspirantkurs: 26 deltakere 

2 stk kjøredressurdommeraspirantkurs: 24 deltakere 

 

Voltige 

2 stk voltigelongørkurs: 15 deltakere 

 

 

 

Deltakelse internasjonale kurs og seminarer 2011  
 

Sprang  

Gunn Eva Killingberg, FEI "C" Judge Jumping course - Warszawa (POL) 

Rolf Nøstdahl, FEI "C" Judge Jumping course - Warszawa (POL)  

Caroline Enger, FEI course for promotion related to the course, (GER)  

Carsten Sørlie, FEI Refresher Seminar, Amsterdam (NED) 

Elisabeth Heber, FEI Refresher Seminar, Amsterdam (NED) 

 

Para-Dressur  

FEI Refresher Seminar for FEI Judges Para-Equestrian Dressage okt under OHS i Oslo, 10 deltakere. 

Kjell Myhre, FEI refresher seminar for PED judges, (NED) 

 

Dressur  

Hege Trulsen, FEI course for promotion (POL) 

Rune Mæhle, FEI course for promotion (POL) 

 

Feltritt  

Hege Trulsen, FEI course Level 2 (ITA) 

Johan Fahlberg, FEI course Level 2 (ITA) 

Anton Granhus, FEI Eventing Risk Management Seminar.(GBR)  

Seminar felttavlans banebyggertræff: 4 stk 
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Kjøring  

Mai-Helen Kjærnes, FEI Course for promotion FEI Driving Steward Level 1 (FIN) 

Dommerseminar på Flyinge med Diana Brownlie, Anne Grundvig og Ellen Olsen.  

 

Steward  

Johan Møller, FEI Course for promotion, FEI  Steward Level 1, (SWE) 

 

Voltige  

Ingunn Espeland og Mari Viko Rasmussen, FEI Vaulting Seminar (FIN) 

  

 

Veterinær  

Kristin Brækken, FEI Veterinarian course (FIN) 

 

 

 

 

Deltakelse internasjonale kurs og seminarer 2012 

 
Sprang  

Elisabeth Heber, FEI Refresher Semfinar, Amsterdam (NED) 

Caroline Enger, FEI Refresher Seminar, Amsterdam (NED)  

 
Distanse 

Lene Hammeren, Marit Rakvaag, Jan Fredrik Furoey og Hildegunn Skulstad, FEI Level II course for 

TD (2/3/4*) International Candidate judges (2*) and International Judges (3/4*) for promotion and 

maintenance. (NOR) 

 

Dressur  

Kjell Myhre og Trond Asmyr, FEI  refresh seminar in Olympia (GBR) 

 

Feltritt 

Anton Granhus , FEI Eventing Risk Management Seminar in Warendorf ( GER) 

Jan Jensen, Tore Skedsmo og Ulf M Nilsen, Feltrittsbanebyggerseminar, (SWE)  

 

Voltige 

Ingunn Espeland, FEI Vaulting Seminar (GER)  

 

Kjøring 

Anne Grundvig, FEI level 1 og 2 course for promotion and maintenance (NED) 

Mai-Helen Kjærnes, FEI course level 1 steward- driving 

Anne Grundvig, Marianne Vikheim og Ellen Olsen, seminar driving, (SLO)  

Marianne Vikheim, Odd Rune Vikheim, Harald Farbrot, Ellen Olsen, Anne Grundvig, 

Kjøredommerseminar, Flyinge (SWE)  

 

Steward 

Johan Møller, FEI Eventing steward couse, (DEN) 

 

Veterinær 

Hallvard Sommerseth, FEI event veterinarian course (Abu Dhabi) 

Guri Haar og Per Martins, FEI event veterinarian course (SUI) 
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10  Treningssamlinger 
 

 

 

2011 

 

 
10.1  Distanse 2011 
Det ble ikke gjennomført noen treningssamlinger for distanse i 2011. 

Det ble imidlertid gjennomført en samling uten hest for landslaget, samt en samling uten hest for unge 

ryttere/juniorer 

 

 

10.2 Dressur 2011 

 

Satsingsgruppene  

Ponni, junior og unge ryttere:  Ulrik Sørensen har hatt ansvaret for de aldersbestemte gruppene. 

Han har hatt samlinger og auditions for nye ryttere. På samlingene er det teori, praksis, mentaltrening 

og treningslære. Det brukes et tilbakemeldingssystem mellom landslagstrener, rytter/foresatte og 

daglig trener. Dette består både av dialog på samlingen og skriftlig tilbakemelding i etterkant. Det er 

alltid en audition på høsten.  

Landslag senior:  Landslaget hadde tre landslagssamlinger uten hest. Mental trening med Rasmus 

Bagger, basistrening og planlegging i samarbeid med olympiatoppen. En treningssamling hos Andreas 

Helgestrand. Norske seniorryttere deltok på 23 CDI***- og CDIWC-stevner. De fikk mange 

plasseringer. Laget ble nr. 11 i EM i Rotterdam.     

Fra 01.01.2011 ble landslag senior organisert med Marianne Heltzen som Forbundskaptein.  

Forbundskapteinen var til stede ved 8 internasjonale stevner, og var på hjemmebesøk hos alle 

utøverne.  

Leif Sørensen overtok ansvaret som trener for satsingsgruppen, det var 4 treninger for ham i tillegg til 

at han var tilstede under OHS. Det ble avholdt tre møter med satsingsgruppen. Rasmus Bagger hadde 

gjennomganger om mental trening.  

 

Unghestsatsing 

13 treninger ble holdt med Thomas D. Larsen. Det var tilsammen 40 forskjellige ekvipasjer på våren 

og 20 til på høsten, mange av disse var innom bare for å vise seg frem. Stor søknad og ventelister 

gjennom hele året.  

 

 

10.3 Felt 2011 
Landslagsamlinger 

I 2011 ble det holdt fem landslagssamlinger, samt en pre-camp i forkant av det internasjonale stevnet 

på Starum. Ansvarlig for samlingene var Landslagleder Johan Lundin, mens Anne Persson var med på 

samlinger som dressurtrener. 

 

Rekrutteringssamlinger 

I 2011 ble det holdt fem rekrutteringssamlinger. Ansvarlig for rekrutteringssamlingene var 

landslagstrener Anna Nilsen, mens Anja Arnesen organiserte samlingene. 

  



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
40 

 

10.4 Kjøring 2011  

I 2011 ble det ikke arrangert egne landslagssamlinger i grenutvalgets regi. Istedenfor ble 

landslagskuskene tildelt støtte til å gjennomføre egne treninger. 

 

 

10.5 Sprang 2011 
Senior: Har gjennomført 4 møter gjennom året i forbindelse med planlegging av CSIO-stevner og EM 

Madrid. Før EM Madrid ble det arrangert pre camp med laget.  

Unge ryttere: Fellessamling i januar uten hest på Norges Idrettshøyskole. Div foredrag med 

mentaltrening, ridetrening og fysisk aktivitet. Foredrag med topp internasjonal sprangrytter Jur 

Vrieling under AEG. Rytterne har hatt 3 fellesmøter med landslagsleder i løpet av året.   

Junior: Fellessamling i januar uten hest på Norges Idrettshøyskole. Div foredrag med mentaltrening, 

ridetrening og fysisk aktivitet. Foredrag med topp internasjonal sprangrytter Jur Vrieling under AEG. 

Rytterne har hatt 3 fellesmøter med landslagsleder i løpet av året. Ridesamling og teori på Epona 

Ridesenter i mars med Tony A. Hansen.   

Ponni: Fellessamling i januar uten hest på Norges Idrettshøyskole. Div foredrag med mentaltrening, 

ridetrening og fysisk aktivitet. Ridesamling og teori på Epona Ridesenter i mars med Tony A. Hansen. 

I desember arrangerte NRYF rekrutteringssamling og landslagssamling for ponni kat II og kat I med 

Peter Flam.  

 

 

10.6 Voltige 2011  
Det er arrangert flere satsingssamlinger med og uten hest. Devon Maitozo (USA) har vært i Norge tre 

ganger for oppfølging av satsingsgruppen. 

Teamet har hatt månedlige samlinger som de har planlagt og gjennomført selv. 

 

Grenutvalget har arrangert 1 turnsamling med Børre Jensen og andre turntrenere på Lahaugmoen. Det 

har også vært arrangert 12 tønnesamlinger med deltagere fra 5 ulike klubber. På en av samlingene ble 

det også brukt hest.  

 

 

10.7   Funksjonshemmede 2011 
I 2011 har det vært arrangert fire ridesamlinger og en kjøresamling.  Det har vært gjennomført to 

treningssamlinger på Vallemyrene med nye ryttere og ryttere fra satsingsgruppen. Nye ryttere er blitt 

klassifisert. Det har også vært arrangert en treningssamling på Vestlandet på Alvøen Ridesenter.  
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Treningssamlinger 2012  

 
 

10.1 Distanse 2012  
Det ble ikke gjennomført noen treningssamlinger for distanse i 2012. 
Det ble imidlertid gjennomført to samlinger uten hest for landslaget, samt en samling uten hest for 

unge ryttere/juniorer.  

 

 
10.2 Dressur 2012 

 
Satsingsgruppene  

Landslag:  Landslaget hadde tre samlinger/møter uten hest. Tema har vært planlegging, mental 

trening med Rasmus Bagger og treningsfilosofi med Hasse Hoffmann (praktisk/teoretisk). I samarbeid 

med Olympiatoppen har vi hatt kostholdslære og møte med Cato Zahl Pedersen. Som ledd i langsiktig 

satsing mot Rio har det vært to samlinger på Olympiatoppen sammen med sprang.  

Norske seniorryttere har vært representert på 17 CDI***- og CDIWC-stevner, og fått mange 

plasseringer. Siril Helljesen representerte Norge i OL i London, og ble nr. 12 i World Cup-

avslutningen. Forbundskaptein har vært Marianne Heltzen. Hun var tilstede på 8 internasjonale 

stevner. Satsingsgruppetrener har vært Thomas Larsen (fra mai 2011). Det har vært avholdt månedlige 

samlinger i tillegg til at han var tilstede på Epona, NM og hadde samling under AEG. Thomas D. 

Larsen har hatt samlinger også på Vestlandet. Ordningen med satsingsgruppetrener for senior 

opphørte 31.12.12.  

Ponni, junier og unge ryttere:  Ulrik Sørensen har hatt ansvaret for de aldersbestemte gruppene. 

Han har hatt samlinger og 2 auditions for nye ryttere. På samlingene er det teori, praksis, mental-

trening og treningslære. Det brukes et tilbakemeldingssystem mellom landslagstrener, rytter/foresatte 

og daglig trener. Dette består både av dialog på samlingen og skriftlig tilbakemelding i etterkant. Det 

er alltid en audition på høsten. Det har vært programtrening på Øst- og Vestlandet med sosialt samvær 

og faglig påfyll. De har også hatt kick off sammen med spranglaget før Nordisk og EM med Rasmus 

Bagger om teambuilding med foreldre, ryttere og trenere. Grenleder, forbundskaptein og sports-

koordinator har hatt månedlige møter for å holde tråden i satsingen og drøfte planene videre. I tillegg 

har det vært programtrening før uttak til Nordisk, og 2 andre programtreninger, den ene for dommer 

og den andre for landslagstrener og forbundskaptein.  

 

Unghestsatsing  

Thomas D. Larsen fortsatte som trener og hadde 8 treninger der unghestene ble prioritert før det ble 

slått sammen med senior på 4 ytterligere treninger. Det var 30-40 ekvipasjer med gjennom året. 

Thomas D. Larsen gikk av som trener 31.12.2012.  

De unghestene som har fulgt med på treningene over tid, har hatt stor fremgang, og det har vært gøy å 

følge dem på konkurransebanen. De som bare har vært innom en eller et par ganger, har også hatt stort 

utbytte da de har fått en vurdering av hestene og fått tips til videre trening.  

 

 

10.3  Felt  2012  
Landslagssamlinger   

Det ble holdt tre samlinger for landslag og satsingsgrupper i 2012 i tillegg til en felles kick-off-

samling i Hermannstorp i Sverige i påsken og en pre-camp i forkant av Nordisk Mesterskap på 

Starum. 
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Rekrutteringssamlinger 

Det ble holdt tre rekrutteringssamlinger i 2012 i tillegg til en felles kick-off-samling i Hermannstorp i 

Sverige i påsken. Til sammen 27 ryttere deltok på rekrutteringssamlingene.  

 

 

10.4  Sprang 2012 
Senior: Har gjennomført 3 møter i løpet av året med landslagsrytterne. Det har også vært 

gjennomgang av sportsplan og planlegging av internasjonale stevner og lagkonkurranser.  

5 sprangryttere (3 senior og 2 ur) deltok på Samling på Olympiatoppen 13. november med testing, 

samtale og infomøte. 4. desember hadde vi samling nr 2 for samme gruppe. Her hadde vi fysisk 

trening og gjennomgang av trenigsprogram.   

Unge ryttere: Fellessamling i januar uten hest på Norges Idrettshøyskole. Div foredrag med 

mentaltrening, ridetrening og fysisk aktivitet. Før Nordisk mesterskap var det samling med alle ryttere 

på Ullevål stadion.  Her ble det kjørt fellesinformasjon og mentaltrening med Rasmus Bagger.  

Junior: Fellessamling i januar uten hest på Norges Idrettshøyskole. Div foredrag med mentaltrening, 

ridetrening og fysisk aktivitet. Før Nordisk mesterskap var det samling med alle ryttere på Ullevål 

stadion.  Her ble det kjørt fellesinformasjon og mentaltrening med Rasmus Bagger. NRYF arrangerte 

ridesamling/teori med Tony A Hansen i desember sammen med ponni i Arendal. 

Ponni: Fellessamling i januar uten hest på Norges Idrettshøyskole. Div foredrag med mentaltrening, 

ridetrening og fysisk aktivitet. Før Nordisk mesterskap var det samling med alle ryttere på Ullevål 

stadion.  Her ble det kjørt fellesinformasjon og mentaltrening med Rasmus Bagger. 

Ridesamling/teori på Drammen Ridesenter med Rob Ehrens i mars.  

NRYF arrangerte ridesamling/teori med Tony A. Hansen i desember for ponni kat II og kat I. 

 

 

10.5 Voltige 2012  
I voltige har det i 2012 vært arrangert tre samlinger med internasjonale trenere for landslag, 

satsingsgrupper og bredde. I tillegg til dette har det vært arrangert seks turntreninger.  

 

 

10.6  Funksjonshemmede 2012 
Det har vært gjennomført fire treningssamlinger; to på Lefdal Ridesenter i Vestfold og to på Alvøen i 

Bergen, samt samling uten hest på Idrettshøyskolen, og en kjøresamling på Starum med en ny, ung 

kusk fra Alna-prosjektet. Vi håper at dette er noe som også lar seg gjennomføre i de forskjellige 

regionene rundt om i landet.  

 

 

10.7 Kjøring 2012  
I 2012 har det vært gjennomført en treningssamling for både bredde og topp, samt en treningssamling 

for unge kusker.  

 

 

10.8 Mounted Games 2012   
Det har blitt gjennomført tre treningssamlinger med landslagstrener i perioden februar-april. Disse 

treningene har vært åpne for alle som ønsker, men har vært spesielt rettet mot dem som ønsker plass 

på et av landslagene.  

Etter langslagsuttak i april det det gjennomført tre landslagstreninger som også har vært åpne for 

andre som har ønsket å trene på dette nivået.  
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11  Stevner 
 

 

2011 

 
 

11.1   Generelt 

 

Distanse 2011 
Det har vært arrangert tilsammen 24 distansestevner i 2011 

Utvidet klubbstevne: 2 stevner 

D-stevne  14 stevner 

L/E-stevne  8 stevner 

 

 

Dressur 2011 
L-stevner   22 stevner 

E-stevner   14 stevner (7 av disse var i tillegg L-stevner).  

CDI3*    Arctic Equestrian Games  

CDI3*    Oslo Horse Show  

 

 

Felt 2011 
Utvidet klubbstevne  2 stevner 

D-stevne  19 stevner 

L/E-stevne  9 stevner 

FEI-stevne  1 stevne 

 

 

Kjøring  2011 
Utvidet klubbstevne: 2 stevner 

D-stevne  18 stevner 

L/E-stevne  6 stevner 

FEI-stevne  1 stevne 

 

 

Sprang 2011  
Det ble avholdt:  

D-stevner:  238  

L-stevner:   36 

E-stevner:     9 

CSI2*/CSI3*/CSIP/CSIJ  Artic Equestrian Games 2 helger 

CSI2*/CSI3*/CSIYH1*  Drammen Spring Tour 3 helger hvorav 2 helger også inneholdt  

CSIP/CSIJ.  

CSIP/CSIJ/CSI2*/CSIYH  Nordic Development Tour og Baltic Cup   

CSIO4*    Norway Grand Prix 

CSI5*-W    Oslo Horse Show  
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Voltige 2011  
D-stevne  1 stevne 

L/E-stevne  5 stevner 

 

 

Funksjonshemmede 2011 
Norgesmesterskapet (NM) for funksjonshemmede er siden 2006 en integrert del av det ordniære 

Norgesmesterskapet i dressur. Mesterskapet ble i 2011 arrangert av Sørlandsparken Rideklubb på 

Epona Ryttersenter ved Kristiansand.  

Norge fikk invitasjon til å delta i åpen klasse under Dansk Mesterskap. En rytter fra satsingsgruppen 

takket ja til invitasjonen  

 

EM og Nordisk Mesterskap  

Europamesterskapet ble arrangert i Moorsele i Belgia. Landslaget deltok, og Norge tok også med seg 

hjem medaljer i 2011.  

Det ble også i år arrangert Nordisk Mesterskap i Danmark.  

 

Hallmesterskap  

Hallmesterskapet ble arrangert på Lefdal i Vestfold. Som i NM er også de funksjonshemmede rytterne 

en integrert del av arrangementet.  

 

 

 

 

 

11.2 Internasjonale mesterskap 2011 
 

 

Distanse 2011  
CH-M-YH-E Compiègne, Frankrike 

Olaug Carstensen / Yassir II 

Kine Eiesland Holen / Shere Khan 

 

EM senior distanse 2011, Florac, Frankrike 

Tonje Danielson / Molina’s Nikow 

Ellen Suhr / Shamrac 

  

VM JR/UR distanse 2011, Abu Dhabi, UAE 

Kine Eiesland Holen / Obeyah 

Jeanne Holum / Jubilee 

 

 

Felt 2011   
EM Ponni feltritt 2011, Jaszkowo, Polen 

Stine Hoff / Braveheart  

 

 

Dressur 2011  
EM dressur, Rotterdam (NED) 17.-21.08.2011  

Beste resultat i Grand Prix Special: Siril Helljesen / Dorina (plass 23, 68,036%)  
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Lag Senior 

Siril Helljesen / Dorina 

Lillann Jebsen / Pro-Set 

Cathrine Rasmussen / Orlando III 

Camilla Kalseth / Carte D'Or  

Laget fikk plass nr. 11 

 

EM dressur ponni, Jaszkowo (POL) 28.-31.07.2011 
Anne Tveit Nilsen / Night Boom R (15.) 

Silje Kristin Syrstad / Ekko af Stensnaes   

Norge stilte ikke lag.  

 

EM dressur unge rytter/junior, Broholm (DEN) 20.-24.07.2011 

Unge Ryttere  

Catharina Lorentzen Lund / Zidana Arkide (29. beste norske i kvalifiseringen, ingen norske i finalen)  

Lag UR  

Catharina Lorentzen Lund / Zidane Arkide  

Camilla Maria Christiansen / Special 

Hannah Hurvenes Clarke / Look Alike 

Julia Gerhardsen / Toxic van Riethoven  

Laget fikk plass nr. 9 

Junior  

Anniken Hals / Chopin V (28. beste norske i kvalifiseringen, ingen norske i finale)  

Lag junior  

Astrid Westberg Rikheim / Stall K`s Aatoftens Donovan 

Carina Brynhildsen / Uno IV 

Anniken Hals / Chopin IV 

Fredrikke Dorati Bjerkårholmen / Scalas Scafero  

Laget fikk plass nr. 11  

 

 

Sprang 2011  

 
Unghest-VM Sprang Lanaken Belgia 22.- 25.09.2011 

7 ryttere 

 

EM sprang lag og individuelt unge rytter/junior, Comporta Portugal 04.- 10.07.2011 

Unge Ryttere  

Victoria Gulliksen / Storm 16 

Marie Valdar Longem / Pikeur Calanda 

Oda Roth / Lindberg des Hayettes 

Ida Johansen / Lady Catalina 

Iselin Håhjem Gjendemsjø / Pablo II 

Junior  

Bronse i EM. 

Benedikte Endresen / Seloria 

Regine Eiklid / Chiara 

Hedvig Eiklid / Clintash 

Johan Sebastian Gulliksen / High Spirit 

Siri Martine Bakken / Upwood 
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EM sprang lag og individuelt senior, Madrid Spania 13.- 18.09.2011 

Geir Gulliksen / L'Espoir 

Stein Endresen / Hoyo de Monterey 

Morten Djupvik / Bessemeids Casino 

Nina Braaten / Blue Loyd 12 

Nicholai Lindbjerg / Coquette  

 

 

Funksjonshemmede 2011 
EM Funksjonshemmede  

Jens Lasse Dokkan – bronse og 4.pl 

Hanne Nesheim 

Anne Cecilie Ore 

Ann Cathrin Lübbe 

Heidi Løken  

Lagkonkurranse EM: 9. plass 

 

  

Kjøring 2011 
VM kjøring ponni 2011, Lipicia, Slovenia 

Wenche Johannesen/Rappen 

 

 

Voltige 2011   
EM voltige 2011, Le Mans, Frankrike  

Emilie Christensen / Andocan / Laura Carnabuci 

Carolin Haug / Luca , Toni / Ronja Persson 

Elisabeth Walløe / Andocan / Laura Carnabuci 

 

 

 

 

 

 

11.3 Nordiske mesterskap 2011 
 

 

Distanse 2011 
Nordic Baltic Championship 2011, Knuthenborg, Danmark 

Lag senior 

Gull – Norge, Olaug Espeli Carstensen, Kine Eiesland Holen, Jeanne Holum, Mariann Seglem  

Individuell senior 

Olaug Espeli Carstensen (sølvmedalje)  

Individuell junior 

Ingen startende  

 

 

Feltritt 2011  
Nordic Baltic Championship 2011 Feltritt, København, Danmark  

Senior lag 

Bronse – Caroline Bergstrøm, Stine Skedsmo, Tonje Reiten, Kristin Tørmoen 
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Junior/UR lag 

Sølv – Henrikke Johnsen, Maren Braastad, Ingeborg Berven Sundt, Caroline Bergstrøm 

Senior individuell 

Caroline Bergstrøm, Stine Skedsmo, Tonje Reiten, Anne-Cathrine Sellæg, Kristin Tørmoen, Aminda 

Sneve Ingulfson 

Junior/UR individuell 

Henrikke Johnsen, Maren Braastad, Caroline Bergstrøm, Ingeborg Berven Sundt 

 

 

Dressur 2011  
Nordic Baltic Championship Dressur, Middelfart, Danmark  

Senior  

Lillann Jebsen / Pro-Set (04.) 

Cathrine Rasmussen / Orlando (08.) 

Jonas Elvebakk / Cartier (10.) 

Laget fikk plass nr. 3  
Nordic Baltic Championship Dressur, Middelfart (DEN) 30.06.-03.07.2011 

Ponni    

Nora Katharina Tysnes / Lazio Kærlund (08.) 

Silje Kristin Syrstad / Ekko af Stensnæs (10.) 

Karoline Kumle / Dumbledore (12.) 

Elise Merethe Klaesson / Nadyr de Bois (14.)  

Laget fikk plass nr. 5 
Junior   

Anniken Hals / Chopin V (09.) 

Astrid Rikheim / Stall K’s Aatoftens Donovan (12.) 

Fredrikke Dorati Bjerkårholmen / Scalas Scafero (13.)  

Carina Brynhildsen / Uno IV (15.)  

Laget fikk plass nr. 4  
Unge ryttere   

Hannah Hurvenes Clarke / Justine O Conner (06.) 

Julia Victoria Gerhardsen / Toxic van Riethoven (10.) 

Camilla Marie Christiansen / Special (11.) 

Pernille Henriksbø Markussen / Supertramp (14.)  

Laget fikk plass nr. 3  
 

 

Sprang 2011 
Nordic Baltic Championship Sprang, Middelfart Danmark  30.06- 03.07.2011 

Ponni Kat II  

Gull lag  

Isabelle Bendriss / Orlando XI (Sølv indv)  

Cathrine Bjordal Tholo / Dark Boy   

Frida Øyan / Norflands Honey 

Thea Winje / Spider Pig 

Pernille Susaas Holt / Twist 

Ponni Kat I 

Sølv lag 

Silje Friestad / Jolly Jones 

Per Ulven / Celvin III 

Pål Flam / Ice And Fire D’Albran 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
48 

 

Veronika Gylthe / Miss Aaron 

Caroline Birkeland / Sharon Van De Tramhoeve 

Junior 

Sølv lag  
Andreas Jensen / Belinda 

Benedikte Endrensen / Stansfield 

Johan Sebastian Gulliksen / Flower Power 

Maren Smedhaug / Caleandro   (Bronse indv) 

Kaja Bøhaugen Olsen / Broker’ s Daytona Beach 

Unge Ryttere  

Gull lag 

Eva Cappelen / Carrero 

Camilla Storemark / Tiffany IV 

Ninni Braathen / Felix VIII 

Sandra Løvås / Pedro 

Hedda Braathen / Rhiannon Ninente (Sølv indv) 

 

 

Kjøring 2011 
Nordic Baltic Championship 2011 Kjøring, Starum, Norge 

1-spent hest 

Øivind Mikkelsen  (Sølv indv)  

Torill Storholm 

1-spent ponni  

Bronse lag  

Wenche Johannesen  (Bronse indv) 

Inga Marie Kjærsdalen 

1-spent ponni junior/ung kusk individuelt  

Anna Regine Sve 

 

 

Voltige 2011 
Nordic Baltic Championship 2011 Voltige, Møllebakken Rideklubb, Danmark  

Senior 

Caroline Haug (bronsemedalje)  

Elisabeth Walløe  

Gina Liland  

Line Nygård  

Junior 

Emilie Christensen  
 

 

Funksjonshemmede 2011  
Nordic Baltic Championship Funksjonshemmede   

Jens Lasse Dokkan – 4. plass 

Hanne Nesheim - Bronse 

Anne Cecilie Ore- Gull 

Ann Cathrin Lübbe -Bronse 

Heidi Løken – 4. plass 

Lagkonkurranse Nordisk: Sølv 
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11.4 Deltakelse i internasjonale stevner 2011 
 

 

Distanse 2011 
I tillegg til mesterskapene deltok norske distanseryttere i følgende internasjonale stevner i 2011 

 

CEI1*     Espe (ESP)     1 deltaker 

CEI2*     Cron (ESP)     1 deltaker 

CEI3*     Vesilahti (FIN)     1 deltaker 

CEI1*/2*/3*    Gartow (GER)     8 deltakere 

CEI1*     Hässleholm (SWE)    2 deltakere 

CEI1*     Mont le Soie (BEL)    1 deltaker 

CEI2*     Kurgjarve (EST)    2 deltakere 

CEI1*/2*    Paaren im Glien (GER)    2 deltakere 

CEI2*/3*    Glimåkra  (SWE)    2 deltakere 

CEI3*     Rasafrica (ESP)    1 deltaker 

CEI1*/2*/3*    Molsridtet (DEN)    7 deltakgere 

CEI3*     Cazalegas (ESP)    1 deltaker 

CEI1*     Uppsala (SWE)     1 deltaker 

CEI1*     Euston Park (GBR)    1 deltaker 

CEI1*     Euston Park (GBR)    1 deltaker 

CEI1*/2*    Simlångsdalens (SWE)    3 deltakere 

CEI1*/2*, CEIYJ2*   Vrensted (DEN)    10 deltakere 

CEI2*     Växjö (SWE)     3 deltakere 

CEI2*     Casarubios (ESP)    1 deltaker 

CEI2*     Bouthib to Remah (UAE)   1 deltaker 

 

 

 

Dressur 2011 
Norske dressurryttere har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2011   

  

CDI3*    Zwolle(NED)     2 deltakere 

CDI-W    Neumünster (GER)    2 deltakere 

CDI3*    Vestfold (NOR)    15 deltakere 

CDI-W    Göteborg(SWE)    1 deltaker 

CDI    Vejer de la Frontera(ESP)   1 deltaker 

CDI    Vejer de la Frontera(ESP)   1 deltaker 

CDI3*    Braunshweig(GER)    2 deltakere 

CDI    Vejer de la Frontera(ESP)   1 deltaker 

CDI3*    Vidauban (FRA)    1 deltaker 

CDI-W    s-Hertogenbosch (NED)   1 deltaker 

CDI3*    Vidauban (FRA)    1 deltaker 

CDI3*    Saumur (FRA)     1 deltaker 

CDI3*    Hagen (GER)     1 deltaker 

CDI3*    Mannheim (GER)    1 deltaker 

CDI3*    Copenhagen (DEN)    4 deltakere 

CDI3*    Norrköping (SWE)    1 deltaker 

CDI4*    Hamburg (GER)    1 deltaker 

CDI4*    Wiesbaden (GER)    2 deltakere 

CDI3*    Ypäjä (FIN)     3 deltakere 
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NBC P/J/YR   Middelfart (DEN)    12 deltakere 

CDI3*/CDI5*   Falsterbo (SWE)    4 deltakere 

CDI4*    Aachen (GER)     1 deltaker 

CH-EU-J-/Y-D   Broholm (DEN)    8 deltakere 

CDI3*/CDI5*   Hickstead (GBR)    2 deltakere 

CH-EU-P-D   Jaszkowo (POL)    2 deltakere 

CH-M-YH-D   Verden (GER)     2 deltakere 

CH-EU-D   Rotterdam (NED)    4 deltakere 

CDIJ/CDIP   Babenhausen (GER)    2 deltakere 

CDI3*    Oslo (NOR)     12 deltakere 

CDI3*    Odense (DEN)     8 deltakere 

CDI3*    Oldenburg (GER)    2 deltakere 

CDI-W    Stockholm (SWE)    1 deltaker 

CDI-W    London Olympia (GBR)   2 deltakere 

 

 

 

Felt 2011 
I tillegg til mesterskapene deltok norske feltrittsryttere i følgende internasjonale stevner i 2011  

 

CCI1*, CIC2*    Starum (NOR)     12 deltakere 

NBC CCIP1*,CIC1/2*   Copenhagen (DEN)    5 deltakere 

CCI2*     Malmö (SWE)     1 deltaker 

CIC3*     Breda (NED)     1 deltaker  

CIC1*, CIC2*    Strzegom (POL)    2 deltakere 

CIC1*     Ströhen (GER)     1 deltaker 

CIC2*     Cameri Novara (ITA)    1 deltaker 

 

 

 

Kjøring 2011 
I tillegg til mesterskapene deltok norske kuskeri følgende internasjonale stevner i 2011: 

 

CAI-A1    Fabiansebestyen (HUN)   1 deltaker 

CAI-A1    Kladruby nad Labem (CZE)   1 deltaker 

CAI-B/CAIP-B   Dorthealyst (DEN)    2 deltakere 

CAI-A     Altenfelden (AUT)    2 deltakere 

CAI-B/CAIP-B   Dillenburg (GER)    2 deltakere 

CAI     Schwaiganger (GER)    1 deltaker 

 

 

 

Sprang 2011 
2240 ekvipasjer har representert NRYF på 125 internasjonale stevner 2011. 

Norge har stilt med lag på følgende nasjonshoppinger: 

 

CSIO4* Lummen, Belgia 

Geir Gulliksen, Stine Løkken, Tony André Hansen, Stein Endresen 

 

CSIO4* Linz – Ebelsberg, Østerrike 

Morten Djupvik, Nicholai Lindbjerg, Tony André Hansen, Stein Endresen 
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CSIO4* Copenhagen, Danmark 

Nina Braaten, Victoria Gulliksen, Iselin Håhjem Gjendemsjø, Marie Valdar Longem 

 

CSIO4* Lisboa, Portugal 

Christian Anfinnsen Øien, Tony André Hansen, Stine Løkken, Nicholai Lindbjerg 

 

CSIO3* Drammen, Norge 

Stein Endresen, Stine Løkken, Tony André Hansen, Nicholai Lindbjerg. 

 

CSIO3* Hamina, Finland 

Line K Raaholt, Jan Auen Hafskjold, Cecile Høgås Eide, Stine Løkken 

 

CSIO5* Gijon, Spania 

Nina Braaten, Geir Gulliksen, Stein Endresen, Nicholai Lindbjerg 

 

 

 

Voltige 2011  
I tillegg til mesterskapene deltok norske voltigører i følgende internasjonale stevner i 2011  

 

CVI2*      Ermelo (NED)    1 deltaker 

CVI2*      Sala (SVK)    1 deltaker 

CVI1*/ CVI2*     Krumke GER    5 deltakere  

 
 

Funksjonshemmende 2011 
Norske ryttere har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2011  

 

CPEDI      Mannheim (GER)    6 deltakere 

CPEDI     Mulhouse (FRA)    4 deltakere 

CPEDI      Nordisk Middelfart (DEN)  5 deltakere  

CPEDI      Moorsele EM (BEL)    5 deltakere 

CPEDI      Oslo Horse Show (NOR)   5 deltakere 

CPEDI      Mexico City (MEX)  (lånte hester)  4 deltakere  

CPEDI      Arruda dos Vinhos(POR)   5 deltakere  

 

Landslaget for funksjonshemmede deltok  i 2011 på flere internasjonale stevner enn normalt, på grunn 

av kvalifisering til Paralympics i London. Laget oppnådde meget gode resultater og tok mange 

medaljer i Nordisk Mesterskap, og vi oppnådde en individuell bronsemedalje i EM.  

 

 
 

11.5 Norske mesterskap  2011 
 

 

Distanse 2011 
NM distanse 2011, Froland Rideklubb  

Junior/UR 

Gull:  Ellen Anette Gutubakken / El Assuan  Viba Rideklubb 

Sølv:  Jeanne Holum / Farwa    Lund Kjøre og Rideklubb 

Bronse:  Ellen Harbakk / KA Selina   Gyland Hestesportslag 
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Funksjonshemmede 2011 
NM FH  2011, Sørlandsparken Rideklubb, Epona Ryttersenter. 

Grad IV 

Gull:   Heidi Løken / Armano     (TANUM) 

Sølv:   Ann Cathrin Lubbe / Leopold    (SØVA) 

Bronse:  Kamilla Strømsnes / Amazing Søndergård  (ALVØ) 

Grad Ib, II og III  (slått sammen pgs få deltakere)  

Gull:   Hanne Nesheim / Argentina    (BLAKS) 

Sølv:   Ellen Christensen / Solos Lampas   (TANU) 

Bronse:  Jens Lasse Dokkan / Sisco    (HHK) 

 

 

 

Sprang 2011 
NM Sprang Drammen 10.- 14.08.2011 

Senior 

Gull:   Nina Braaten / Blue Loyd 12    Drøbak Ridesenter 

Sølv:   Tony André Hansen / Frodo 36   Skogan Rideklubb 

Bronse:  Geir Gulliksen / Triple     Drammen og Omegn Rideklubb 

Unge ryttere 

Gull:   Anette Ringnes / Cassabachus   Bærum Rideklubb 

Sølv:   Victoria Gulliksen / Billy Buttercup  Drammen og Omegn Rideklubb 

Bronse:  Iselin Håhjem Gjendemsjø / Pablo II  Ålesund Rideklubb 

Junior  

Gull:   Maren Smedhaug / Caleandro   Trondheim Rideklubb 

Sølv:   Benedikte Serigstad Endresen / Seloria  Larvik og Sandefjord Rideklubb 

Bronse:  Hedvig Eiklid / Clintash   Sørkedalen Rideklubb 

Ponni Kat I  

Gull:  Anne Sofie Aslaksrud / Lavally Prince  Hønefoss og Ringerike Rideklubb 

Sølv:   Lena Amalie Knutsen / Bon Jovi  Karmøy Rideklubb 

Bronse:  Per Ulven / Miami Bound   Bærum Rideklubb 

Ponni Kat II  

Gull:   Isabelle Bendriss / Orlando XI   Bærum Rideklubb 

Sølv:   Thea Winje / Spider Pig   Bærum Rideklubb 

Bronse: Pernille Susaas Holt / Twist    Sandsvær Ryttersportsklubb 

 

NM sprang Lag Senior, Drammen 19.- 21.08.2011 

Gull:  Drammen og Omegn Rideklubb 

Geir Gulliksen / Fame 

Victoria Gulliksen / Athena 144 

Camilla Storemark / Tiffany IV 

  Johan Sebastian Gulliksen / Bodygard 

Sølv:  Sørkedalen Rideklubb 

Hedda Emilie Braathen / A Vence CT 

Ninni Sophie Braathen / Felix VIII 

Hedvig Eiklid / HGF Can Fly 

Regine Eiklid / Top Girl 
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Bronse:   Grenland Ryttersportsklubb  

Christine Tveiten / Leoville 

Trine Kihle Stenseth / Stella E 

Silje Ludvigsen / Leonce L 

Malin Betten Hansen / Ulrich Z 

 

NM sprang Lag Ponni, Rogaland 26 – 28.08.2011 

Gull:   Bærum Rideklubb 

Isabell Bendriss / Steps Corry Well 

Andrea Isabell Steen / Romany Jane 

Thea Winje / Nibor 

Maria Agatha Steen / Olly III 

Sølv:   Sylling Rideklubb 

  Pettersen, Ida / Gas Man   

Svarstad, Silje Breistein / Rubicon Rouge 

   Finnsen, Karen / Kalahari Flame 

Ottesen, Martine / Ramiros Quest 

Bronse:  Rogaland Rideklubb  

   Nordbø, Malin / Brooklands Flash Dance 

   Walseth, Ingrid / Parkroe Liam 

   Refve, Tine Karin / Taboo II 

   Askeland, Guro / Dawson Express  

 

 

 

Dressur 2011 
NM Dressur, Sørlandsparken, Epona RK, 09.-13.08.2011 – 77 startende + 12 FH 

Senior 

Gull:   Lillann Jebsen / Pro-Set      Tanum Rideklubb 

Sølv:   Ellen Birgitte  Farbrot / Kraglunds Cladiat   Skedsmo Rideklubb 

Bronse:  Jonas  Elvebakk / Cartier     Solberg Rideklubb 

Unge ryttere  

Gull:   Julia Victoria Gerhardsen / Toxic van Riethoven  Bærum Rideklubb 

Sølv:   Catharina Lorentzen  Lund / Zidana Arkide   Tanum Rideklubb 

Bronse:  Tiril Cathrine  Ånerud / Dacapo    Kongsvinger omegn 

Junior 

Gull:   Annikken  Hals / Chopin VI     Tanum Rideklubb 

Sølv:   Astrid Karen Westberg  Rikheim / Stall-K's Åtoftens Donovan Follo Rideklubb 

Bronse:  Fredrikke Dorati  Bjerkåsholmen / Scalas Schafero  Tanum Rideklubb 

Ponni Kat I  

Gull:   Alexandra Gamlemshaug  Andresen / Not For Sale  Tanum Rideklubb 

Sølv:   Silje Kristin  Syrstad / Ekko af Stensnæs    Soma Ryttersportskl 

Bronse:  Ane Helena  Tveit Nilsen / Night-Boom R   Arendal og Grimstad  

Ponni Kat II og III  

Gull:   Pernille Høistad / Monty     Skedsmo Rideklubb 

Sølv:   Stine Lode / Rico V      Nærbø Rideklubb 

Bronse:  Madeleine Hammerstad / Sørbyhøjs Fire-Bell   Sørkedalen Rideklubb 

 

NM dressur Lag Ponni, Tanum Rideklubb 03.-04.09.2011 – 7 ponnilag fra 6 klubber, 18 ekvipasjer  
Gull:   Sandnes og Jæren Rideklubb  

  Ingrid Hagman Rimestad / Jumanji, Marie Håland / Herikos Bredager  
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Sølv:   Jarlsberg Rideklubb  

Ingeborg A. Bækken / Miss Kimberly, Marthe Roberg / Señor, Siri  

Furuhaug Flom / Modderbeek’s Noblesse  

Bronse:  Skedsmo Rideklubb  

Elise Merethe Klaesson / Nadyr du Bois, Amy Hammer / Empire P,  

Rebecca Thams Blikstad / Pålands Conelis  

NM dressur Lag Hest  – Hest: 11 lag fra 8 klubber, 42 ekvipasjer  
Gull:   Ellingsrud Rytterklubb  

Stine Marie Gøtesen / Maximillian, Mette Ono Njøten / Helios,  

Grete C. Bergstrøm / Prada, Marit Myhre Bredesen / Dulac Tek 

Sølv:   Tanum Rideklubb  

Pernille Markussen / Supertramp, Anniken Hals / Chopin VI, Frederikke Dorati 

Bjerkåsholmen / Scalas Schafero, Madeleine Ferner Johansen / Tranholms Cortillo  

Bronse:  Bærum Rideklubb  

Christine Øie / Mazurka Vestervang, Karen Helene Gjerde / JJ Aurelia,  

Marianne Hattevik Marthinsen / Don Fernando  

 

 

 

Feltritt 2011 
NM felt 2009, Starum Hestesportsklubb  

Senior 

Gull:  Inger-Lise Kolby     Ullensaker Rideklubb 

Junior/UR 

Gull:  Caroline Olsen / Amichella    Starum Hestesportsklubb 

Sølv:  Anna Emilie Våge / Domino R    Jarlsberg Rideklubb 

Bronse:  Marthe Olsby / Lanquero     Starum Hestesportsklubb 

Ponni 

Gull:  Ida Amalie Jensen / Gentle Moon   Ullensaker Rideklubb  

Sølv:  Stine Hoff / Braveheart     Ullensaker Rideklubb 

Bronse:  Silje Kaksrud / My Boy     Drammen og Omegn RK 

NM feltrittritt  lag 2011, Øvre Romerike Rideklubb 

Gull:  Ullensaker Rideklubb  

Inger Bugge / RR Ronja Skovgaard, Ann-Kristin Ellefsen / Bacardi  

Anne-Cathrine Sellæg / Qallwesto 

Sølv:   Øvre Romerike Rideklubb 

  Stine Skedsmo / Hoss, Kristin Tørmoen / Minør 

 Bronse:  Starum Hestesportsklubb 

   Caroline Olsen / Amichella, Maren Braastad / Moustic de Canta, 

  Marthe Olsby / Lanquero  

 

 

 

Kjøring 2011 
NM kjøring 2011, Vestby Hesteklubb sammen med Kuskeringen, Starum 2011 

Hest enspent 

Gull:  Øivind Mikkelsen    Jæren Rideklubb 

Ponni flerspent  

Gull:  Ane Marthe Haldorsen    Jarlsberg Rideklubb  

Sølv:  Martin Kjønsberg    Folldal kjøre- og rideklubb 

Bronse:  Lene Kragh     Østmarka Rytterklubb  
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Voltige 2011  
NM Voltige 2011 

Gull:  Carolin Haug / Luca Toni    Lommedalen Kjøre- og rideklubb 

  Longør Anton Granhus 

Sølv:  Elisabeth Walløe / Anyway 54   Søndre Nordstrand Rideklubb 

  Longør Mari Viko Rasmussen 

Bronse:  Emilie Christensen / Anyway 54  Søndre Nordstrand Rideklubb 

  Longør Mari Viko Rasmussen 

 

 

 

 

11.6 Innendørs- og hallmesterskapene 2011 
 
HM dressur, Jarlsberg Rideklubb 3.0-02.10.2011 

HM Ponni Kat I 

Gull:   Silje Kristin  Syrstad / Ekko af Stensnæs  

Sølv:   Elise  Klaesson / Nadyr du Bois  

Bronse:  Kristin Lie  Aas / Ria H 

HM MB 

Gull:    Jeanett  Rognøy / Ravell's Hexia  

Sølv:   Fredrikke Dorati  Bjerkåsholmen / Scalas Scafero  

Bronse:  Christina  Skofteby / Winning Girl  

HM MA 

Gull:   Grete Catherina  Bergstrøm / Prada  

Sølv:   Pernille  Markussen / Supertramp  

Bronse:  Siv Krog Morberg / Petunia 

HM VA 

Gull:   Stine Marie  Gøtesen / Worsteiner  

Sølv:   Christine  Øye / Mazurka Vestervang  

Bronse:  Christina Rydsaa  Mæhle / Oliver IX 

HM MB 

Gull:   Siril  Helljesen / Dorina  

Sølv:   Camilla  Kalseth / Carte D'Or  

Bronse:  Stine Marie Gøtesen / Maximillian   

 

 

HM FH, Lefdal, 2011  

Grad IV  

Gull:   Marianne Muri / Fantastico    (Follo)  

Sølv:   Anita Narverud Olsen / Courir    (Sande)  

Bronse:  Hanne Marie Pedersen-Eriksen / Carlos  (Vestby)  

 

 

IM sprang 2011 

Senior 

Gull:   Cecilie H Eide / Caballero III   Bærum Rideklubb 

Sølv:   Victoria Gulliksen / Billy Buttercup  Drammen og Omegn Rideklubb 

Bronse:  Geir Gulliksen / Rusedski   Drammen og Omegn Rideklubb 
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Unge Ryttere 

Gull:   Cornelia Kasin / Lowhills Black Magic  Bærum Rideklubb 

Sølv:   Siri Martine Bakken / Upwood   Solør Rideklubb 

Bronse:  Trine Kihle Stenseth / Polini    Grenland Ryttersportsklubb 

Junior  

Gull:   Ida Bruland Knudsen / Lady G   Bergen Rideklubb 

Sølv:   Johan Sebastian Gulliksen / Flower Power  Drammen og Omegn Rideklubb 

Bronse:  Alexandra Martine Bakke / Maestro Z  Bærum Rideklubb 

Ponni Kat I  

Gull:   Anne Sofie Aslaksrud / Lavalley Prince  Hønefoss og Ringerike Rideklubb 

Sølv:   Nora Helene Nikolaisen / Grey Hawk  Jarlsberg Rideklubb 

Bronse:  Synne Ljosland / Anthony 56   Arendal og Grimstad Rideklubb 

Ponni kat II  

Gull:   Dorthea Faa Hviding / Little Tomy Tucker Soma Ryttersportsklubb 

Sølv:   Isabelle Bendriss / Orlando XI   Bærum Rideklubb 

Bronse:  Nathalie Østbø / My Irish Luck   Sola Rideklubb 

 

 

 

 

11.7 Championat 2011 
 

Distanse 2011 
Senior:   Tonje Danielsson  

Junior/UR:  Jeanne Holum   

 

 

Dressur 2011  
Senior:   Siril Helljesen 

Unge ryttere:   Pernille Markussen  

Junior:   Anniken Hals 

Ponni Kat I:   Alexandra Gamlemshaug Andresen 

Ponni Kat II:   Pauline Bjerkåsholmen 

 

 

Felt 2011  
Senior:   Stine Skedsmo 

Unge ryttere:   Silje Martine Haugerud  

Ponni:    Stine Hoff  

 

 

Kjøring 2011  
1-spent hest:  Linn Støkken Nielsen 

1-spent ponni:  Wenche Johannesen 
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Stevner 2012 

 
11.1  Generelt 

 

 

Distanse 2012 
Det har vært arrangert til sammen 39 distansestevner i 2012, fra utvidet klubbstevne til FEI-stevne, 

fordelt på følgende stevnekategorier: 

 

Utvidet klubbstevne:   3 stevne 

D-stevne  27 stevner 

L/E-stevne    8 stevner 

FEI-stevne     1 stevne 

 

 

Dressur 2012 
L-stevner   22 stevner 

E-stevner   15 stevner (11 av disse var i tillegg L-stevner)  

 

CDI3*    Arctic Equestrian Games  

CDI3*    Oslo Horse Show  

 
 

Felt 2012 
Det har vært arrangert til sammen 32 feltrittrittstevner i 2012, fra utvidet klubbstevne til FEI-stevne, 

fordelt på følgende stevnekategorier: 

 

Utvidet klubbstevne: 1 stevne 

D-stevne  21 stevner 

L/E-stevne  9 stevner 

FEI-stevne  1 stevne 

 

 

Kjøring 2012 
Det har vært arrangert til sammen 26 kjørestevner i 2012, fra D-stevne til landstevne, fordelt på 

følgende stevnekategorier: 

 

D-stevne  20 stevner 

L -stevne  6 stevner 

 

 

Sprang 2012 
Det ble avholdt:  

D-stevner:  238  

L-stevner:    45 

E-stevner:    12 

CSI2*/CSIP/CSIJ   Artic Equestrian Games 2 helger 

CSI2*/CSI3*/CSIYH1*  Drammen Spring Tour 3 helger, hvorav to helger også inneholdt  

CSIP/CSIJ.  Den ene helgen inngikk også Baltic Cup  

(CSIP/CSIJ Baltic cup Drammen under Drammen Spring Tour) 
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CSIJ/CSI2*/CSIYH   Nordic Development Tour Drammen 

CSIO4*    Norway Grand Prix Drammen 

CSI1*     Pro Spektrum Drammen 

CSI5*-W    Kingsland Oslo Horse Show  

 

 

 

Voltige 2012 
Det har vært arrangert tilsammen 8 voltigestevner i 2012, fra D-stevne  til landsstevne fordelt på 

følgende stevnekategorier: 

 

D-stevne  4 stevner 

L/E-stevne  4 stevner 

 

 

 

Funksjonshemmede 2012 
NM for funksjonshemmede er siden 2006 en integrert del av NM-Dressur. NM ble arrangert av Nes 

Rideklubb på Romerike.  

VM Kjøring  

Liv Ryen Kristiansen deltok i VM i Kjøring i Nederland. Hun har også tidligere vært med på flere 

internasjonale mesterskap.  

Paralympics 2012  

Etter iherdig innsats klarte Norge å kvalifisere seg til Paralympics 2012 i London, og et lag bestående 

av Anne Cecilie Ore, Marianne Muri og Jens Lasse Dokkan deltok.  

Hallmesterskap  

Hallmesterskapet ble arrangert av Hønefoss og Ringerike Rideklubb. Som i NM er også de 

funksjonshemmede rytterne en del av HM-Dressur.  

 

 

 

Mounted Games 2012  
Det er blitt arrangert 9 stevner og Norgesmesterskap i 2012, alle arrangert av grenutvalget. 

Norgesmesterskap er gjennomført i disiplinene individuelt, par og lag. I tillegg arrangerte vi et åpent 

internasjonalt stevne med deltagelse fra Sverige og Danmark. Øvrige stevner har også vært arrangert 

for individuelle ekvipasjer, par og lag.  
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11.2 Internasjonale mesterskap 2012  

 

  
Distanse 2012  
VM Unghest Compiegne, Frankrike 

Olaug Carstensen / Yassir II 

 

VM Distanse 2012, Euston Park, England 

Olaug Carstensen / Jubilee 

Ellen Suhr / Shah Nahim 

 

EM Distanse junior/ung rytter 2012, Mont Le Soie, Belgia 

Kine Eiesland Holen / Shere Khan 

Jeanne Holum / Farwa 

 
 

Dressur 2012 
OL ,dressur, London, 17.-22.07.2012 

Siril Helljesen / Dorina 

 

EM dressur ponni, Fountainbleau (FRA) 17.-22.07.2012 

Ingrid Hagman Rimestad / Juminji (30. beste norske i kvalifiseringen – Ingen norske i finalen)  

Ponni Lag  

Elise Klaesson / Nadyr du Bois 

Ingrid Hagman Rimestad / Jumanji 

Carina Nordmarken / Kirz Kaninpil Kærlund 

Zandra Birkeland / Fen-He Mw  

Laget fikk plass nr. 8 

 

EM dressur unge rytter/junior, Berne (SUI) 08.-15.07.2012 

Unge Ryttere   

Anniken Hals / Chopin V (31. beste norske i kvalifisering. Ingen norske i finalen)  

Lag UR  

Catharina Lorentzen Lund / Zidana Arkide 

Anniken Hals / Chopin V 

Pernille Henriksbø Markussen / Supertramp 

Charlotte Finjarn / Svalegaardens Walk on Water  

Laget fikk plass nr. 12  

Junior  

Alexandra Andresen / Belamour (30. beste norske i kvalifiseringen – Ingen norske i finalen)  

Lag junior  

Alexandra Andresen / Belamour 

Jeanette Rognøy / Ravell’s Hexia 

Fredrikke Dorati Bjerkåsholmen / Scalas Scafero 

Carina Brynhildsen / Uno IV 

Laget fikk plass nr. 8  
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Funksjonshemmede 2012 
Paralympics London 2012  

Jens Lasse Dokkan – 7. plass  

Anne Cecilie Ore  

Marianne Muri  

 

Norge klarte å kvalifisere tre individuelle deltakere til Paralympics 2012, og fikk dermed også 

anledning til å delta i lagkonkurransen. Dessverre måtte vår antatt beste ekvipasje trekke seg på grunn 

av skade etter ankomst London, og Norge fkk aldri fullført lagkonkurransen.  

 

 

Sprang  2012 
Unghest-VM Sprang Lanaken Belgia 26.- 30.09.2012 

8 ryttere 

 

EM sprang lag og individuelt unge ryttere/junior og children individuelt  

Magna Racino Østerrike 14.-19. august 2012  

Unge Ryttere   

Victoria Gulliksen / Urval 

Marie Valdar Longem / Triple 

Oda Roth / Remium Hero 

Siri Martine Bakken / Upwood 

Camilla Storemark / Tiffany IV 

Junior  

Benedikte Endresen / Carimbo 

Hedvig Eiklid / Clintash 

Johan Sebastian Gulliksen /  High Spirit 

Mille Marie Bjerke / Udokus 

Susanne H Gjendemsjø / Sauron-M.L. 

Children  

Synne Ljosland / Calano 

Lisa Ulven / Höjmarks Rosetta 

 

EM Ponni Fontainebleau Frankrike 16.-22. juli 2012 

Aurora W Hansen / Ewald  

 

 

 

Felt 2012  
EM junior feltrittritt 2012, Strzegom, Polen 

Stine Hoff / Korall 

EM ponni feltrittritt 2012, Fontainbleu, Frankrike 

Yasmin Sanderson / Iratu Varagnac 

 
 

 

Kjøring 2012 
VM Kjøring 2012, Companhia das Lezirias, Portugal 

Enspent hest 

Øivind Mikkelsen / Tiger Hedegaard 

Linn Støkken Nielsen / Quinta 
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Voltige 2012 
VM Voltige 2012, Le Mans, Frankrike   

Kvinner individuelt 

Emilie Christensen / Anyway 54 

Longør Lasse Christensen 

Carolin Haug / Luca Toni 

Longør Ronja Person 

Elisabeth Walløe / Anyway 54 

Longør Lasse Christensen 

Mounted Games 2012  
VM Mounted Games Lag, Wales, GB, juli  

Dette endte med en andreplass i B-finalen og tilsvarer en 10. plass i konkurransen av totalt 18 

nasjoner.  

Det norske laget besto av  

Karoline Kjuus / Surprise  

Lilliann Akselsen / Iris 

Line Hilmersen / Macho 

Lotte Hansen / Megan 

Vilde Vigerust / Blomman. 

 

EM Mounted Games, Italia, august  

Juniorlag i alderklasse U17 – 6. plass av totalt 10 lag  

Andrea Slotte Sæther / Solo 

Charlotte Faye Gaarder / Latte 

Frida Gillebo / Kora 

Maren Åsheim / Celine 

Silje Hagen / Balder 

Lag åpen klasse  - 7. plass av totalt 9 lag  

Amanda Holst / Soquili 

Andreas Berger / Kompis 

Anne-Grethe Jarlset / Krumme 

Kjersti Buraas Snoen / Lola 

Nina Sørensen / Sandy 

Individuell klasse  

Helene Moe / Lille Lyn 

Ida Matilde Holst / Evita  

 

 

 

 

11.3 Nordiske mesterskap 2012 
 

 

Dressur 2012 
Nordic Baltic Championship Dressur     

Senior  

Cathrine Rasmussen / Fernandez (03.)  

Camilla Kalseth / Carte d’Or (06.) 

Jonas Elvebakk / Cartier (09.)  

Lillan Jebsen / Pro Set (startet ikke finalen)  

Laget fikk plass nr. 3 
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Nordic Baltic Championship Dressur, , Ypäjä (FIN) 26.06-02.07.2012 

Ponni   

Elise Klaesson / Nadyr du Bois (07.) 

Ingrid Hagman Rimestad / Jumanji (08.) 

Carina H. Nordmarken / Kirz Kaninpil Kærlund (12.)  

Zandra Birkeland / Fen-He Mw(14.)  

Laget fikk plass nr. 3  

Junior   
Alexandra Andresen / Belamour (01.) 

Jeanette Rognøy / Ravell’s Hexia (09.) 

Carina Brynhildsen / Uno IV (13.) 

Fredrikke Dorati Bjekåsholmen / Scalas Scafero (14.)  

Laget fikk plass nr. 2  

Unge ryttere   

Catharina Lorentzen Lund / Zidana Arkide (03.) 

Charlotte Finjarn / Svalegaerds Walk on Water (11.) 

Pernille Markussen / Supertramp (14.) 

Anniken Hals / Chopin VI (16.)  

Laget fikk plass nr. 3  

 

 

 

Sprang 2012  
Nordic Baltic Championship Sprang, Ypäjä Finland 27 .juni -1. juli 2012  

Ponni Kat II   

Lag bronse 

Lisa Ulven / Emoe Jessie 

Andrea Lohndal / Odd One Out 

Nathalie Østbø / My Irish Luck 

Ingrid Synnøve Hansen / Kantje’s Valentijn 

Mathilde K Kalland / Katborgs olivia 

Ponni Kat I  

Lag sølv 

Isabelle Bendriss / Kamaro van Orchid's  

Anne Sofie Aslaksrud / Lavalley prince  (Gull indv) 

Aurora Wachek Hansen / Ewald  (Sølv indv)  

Synne Ljosland / Anthony 56  

Lena A Knutsen / Coral Springs  (Bronse indv) 

Junior  
Veronika Gylthe / Stansfield 

Amalie Steen Hegre / Remedy 

Pål Flam / RR Lord of Rings 

Andrea Ø Grendal / Cordial CS 

Kaja B Olsen / Brokers Daytona Beach 

Unge Ryttere   

Lag sølv 

Ida Johansen / Casper 150 

Trine Kihl Steneth / Polini 

Eva Cappelen / Carrero 

Sanne Sofie Hansen / CESAR 45 

Iselin Håhjem Gjendemsjø / Woulon L  
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Felt 2012  
Nordic Baltic Championship Feltrittritt 2012, Starum, Norge 

Senior  

Inger-Lise Kolby, Maren Braastad 

Unge Ryttere/Junior  

Stine Hoff, Ida Møller, Marthe Olsby, Anja Ringstad (bronse lag) 

Ponni  

Martine Furuseth, Emilie Røinås, Nathalie Høiseth Slettemoen, Martine Stømnæss 

Maren Aurora Våge (bronse individuelt) 

 

 

Distanse 2012 
Nordic Baltic Championship Distanse 2012, Jämsa, Finland  

Senior 

Olaug Carstensen (sølv individuelt), Tonje Danielsson, Mariann Seglem (gull lag) 

Junior/ung rytter 

Ellen Annette Gutubakken (gull individuelt) 

 

 

Voltige 2012 
Nordic Baltic Championship Voltige 2012, Strömsholm, Sverige  

Senior 

Emilie Christensen (gullmedalje) 

Junior 

Kari Bredvold, Lilly Weldingh  

 

 

Funksjonshemmede 2012 
Nordisk for Funksjonshemmede 2012  

Jens Lasse Dokkan - Sølv 

Ann Cathrin Lübbe  

Kamilla Strømsnes – Sølv og Gull (kür) 

Marianne Muri – Gull og Sølv (kür) 

Langkonkurranse Nordisk: Gull 

 

 

Kjøring 2012 
Nordisk mesterskap Kjøring arrangeres annethvert år, og ikke i 2012.  

 

 

 

 

11.4 Deltakelse internasjonale stevner 2012 
 

Distanse 2012  
I tillegg til mesterskapene har norske distanseryttere deltatt på følgende internasjonale stevner i 2012  

 

CEI1*     Fuente Obejuna (ESP)    1 deltaker 

HH The President Endurance Cup CEI3*  (UAE)    1 deltaker 

CEI2*     Badajoz (ESP)     1 deltaker 

CEI1*/2*/3*, CEIYJ2*  Paarem Im Glien (GER)   6 deltakere 
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CEI3*     Vesilahti (FIN)     1 deltaker 

CEI2*, CEIYJ2*   Gartow (GER)     4 deltakere 

CEI2*, CEIYJ2*   Mont Le Soie (BEL)    1 deltaker 

CEI2*, CEIYJ2*    Kurgjärve (EST)    2 deltakere 

CEI1*/2*/3*    Glimåkra (SWE)    4 deltakere 

CEI1*/2*    Froland (NOR)     9 deltakere 

CEI 2*     Uppsala (SWE)     4 deltakere 

CEI1*/2*    Copenhagen (DEN)    3 deltakere 

CEI1*/2*    Mols (DEN)     7 deltakere 

CEI3*/2* (2 x 70)   Monpazier (FRA)    1 deltaker 

CEI1*/2*/3*    Most (CZE)     3 deltakere 

CEI1*/2*     Vesilahti (FIN)     1 deltaker  

 

 

Dressur 2012 
Norske dressurryttere har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2012 

 

CDI3*     Drachten (M)(NED)    3 deltakere 

CDI-W    Amsterdam(NED)    1 deltaker 

CDI3*     Vejer de la Frontera (D)(ESP)   1 deltaker 

CDI3* (A)   Vestfold (NOR)    11 deltakere 

CDI3*    Toledo (ESP)     1 deltaker 

CDIP    Stadl Paura(AUT)    5 deltakere 

CDI-W Final, CDI4*  s-Hertogenbosch(NED)    1 deltaker  

CDI4*    Hagen(GER)     5 deltakere 

CDIOP    Roosendaal(NED)    5 deltakere  

CDI3*    Norrköping(SWE)    3 deltakere  

CDI3*    Strömsholm(SWE)    4 deltakere  

CDIP    Hagen(GER)     3 deltakere  

CDIO3*   Rotterdam(GER)    1 deltaker  

CDIOJ, CDIOP, CDIOY Ypäjä(FIN)     12 deltakere  

CDIJ    Berne (SUI)     8 deltakere  

CH-EU-P-D   Fontainebleau(FRA)    4 deltakere 

Olympic Games-D  London(GBR)     1 deltaker  

CDI3*, CH-M-YH-D  Verden (GER)     2 deltakere 

CDI3* (A)   Oslo(NOR)     4 deltakere 

CDI-W, 3*,P,J,YR  Odense(DEN)     7 deltakere 

CDI-W    Stockholm(SWE)    1 deltaker 

CDI-W    London Olympia(GBR)    1 deltaker 

 

 

Felt 2012 
I tillegg til mesterskapene har norske feltrittsryttere deltatt på følgende internasjonale stevner i 2012 

 

CIC1*     Kreuth (GER)     1 deltaker 

CIC1*     Sopot (POL)     1 deltaker 

CIC2*     Strzegom (POL)    1 deltaker 

CIC1*/CCI1*    Kristianstad (SWE)    4 deltakere 

CIC2*     København (DEN)    3 deltaere 

CCI1*     Starum (NOR)     5 deltakere 

CIC1*     Bad Harzburg (GER)    2 deltakere  
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Kjøring 2012 

I tillegg til mesterskapene har norske kusker deltatt på følgende internasjonale stevner i 2012: 

 

CAI-A1    Beekenbergen (GER)     1 deltaker 

CAI-A1    Fabiansebestyen (HUN)   1 deltaker 

CAI-A1   Saumur (FRA)     1 deltaker 

CAI-B1    Dorthealyst (DEN)    1 deltaker 
 

 
Sprang 2012 
2420 ekvipasjer har representert NRYF på 126 internasjonale stevner i 2012. 

Norge har stilt med lag på følgende nasjonshoppinger: 

 

CSIO4* Copenhagen, Danmark 

Victoria Gulliksen, Nicholai Lindbjerg, Tony A Hansen, Stein Endresen 

 

CSIO4* Drammen, Norge 

Stein Endresen, Geir Gulliksen, Victoria Gulliksen, Line K Raaholt 

 

CSIO3* Budapest, Ungarn  

Ole K Meland, Maia S Røsholm, Dag Ove Kingsrød, Therese S Henriksen 

 

CSIO3* Bratislava, Slovakia 

Ole K Meland, Maia S Røsholm, Dag Ove Kingsrød, Therese S Henriksen 

 

 

 

Voltige 2012 
I tillegg til mesterskapene har norske voltigører deltatt på følgende internasjonale stevner i 2012 

 

CVI2*     Ermelo (GER)    1 deltaker 

CVI3*     Stadl Paura (AUT)   3 deltakere 

CVIJ2*/CVI3*    Krumke (GER)    2 deltakere 

CVI3*     Budapest (HUN)   1 deltaker 

 

 

Funksjonshemmede 2012 
Norske ryttere har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2012 

 

CPEDI     Sant Marti de Vell (ESP)   4 deltakere 

CPEDI     Deauville (FRA)    1 deltaker 

CPEDI     Moorsele (BEL)    3 deltakere 

CPEDI     Mannheim (GER)    6 deltakere 

 

Sesongen 2012 ble preget av Paralympics London på mange måter. Det var stor kamp om å kvalifisere 

deltakere, og det var også en tett uttakskamp internt i laget. Norge klarte å kvalifisere tre individuelle 

deltakere til Paralympics 2012 i London, og fikk dermed også anledning til delta i lagkonkurransen. 

Dessverre måtte vår antatt beste ekvipasje trekke seg på grunn av skade etter ankomst London, og 

Norge fikk aldri fullført lagkonkurransen. En individuell 7. plass ble beste plassering i Paralympics. 
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11.5   Norske mesterskap  2012 
 

 

Distanse 2012 
NM distanse 2012, Froland Rideklubb  

Senior 

Gull:  Tonje Danielson / Kayo     Skiptvet Ride og Kjøreklubb 

Junior/UR  

Gull:  Kine Eiesland Holen / Obeyah    Gyland Hestesportslag 

Sølv:  Gina Sætrang Holby / PL Sharif    Ekeberg Rideklubb  

Bronse:  Rita Eiesland Holen / Mai     Gyland Hestesportslag  

 

 

Dressur 2012  
NM Dressur 2012,  Nes Rideklubb – 57 startende + 6 FH 

Senior  

Gull:   Lillann Jebsen / Pro-Set     Tanum RK 

Sølv:   Cathrine Rasmussen / Fernandez     Sørlandsparken RK 

Bronse:  Jonas  Elvebakk / Cartier     Solberg RK 

Unge ryttere  

Gull:   Catharina Lorentzen / Zidana Arkide     Tanum RK  

Sølv:   Charlotte Finjarn / Svalegårds Walk on Water    Follo HSPK 

Bronse:  Pernille Markussen / Supertramp     Tanum RK 

Junior  

Gull:   Alexandra Gamlemshaug Andresen / Belamour    Tanum RK 

Sølv:   Silje Kristin Syrstad / Quite Naughty     Soma RSK   

Bronse:  Carina Brynildsen / Uno IV      Follo HSPK 

Ponni  

Gull:   Ingrid Hagman Rimestad / Jumanji     Sandnes og Jæren RK 

Sølv:   Carina Hagen Nordmarken / Kirz Kaninpil Kærlund    Follo HSPK 

Bronse:  Elise Merethe Klaesson / Nadyr du Bois     Skedsmo RK 

 

NM Dressur Lag 2012, Ellingsrud  

Ponni – 8 ponnilag fra 7 klubber, 18 ekvipasjer  
Gull:   Starum Rideklubb  

   Lisa Nordland Fari / Odbjergs Idol, Cathrine Oppegaard / Odbjergs Bordeaux  

Sølv:   Sandnes og Jæren Rideklubb  

  Marie Håland / Herikos Bredager, Ingrid Hagman Rimestad / Jumanji  

Bronse:  Skedsmo Rideklubb  

  Pernille Høistad / Miss Kimberly, Emy Hammer / Empire P  

Hest  - 12 hestelag fra 8 klubber, 46 ekvipasjer  
Gull:   Tanum Rideklubb  

Catharina Lorentzen Lund / Zidana Arkide, Pernille Markussen / Supertramp, 

Alexandra Gamlemshaug Andresen / Belamour, Anniken Hals / Chopin VI   

Sølv:   Ellingsrud Rytterklubb  

Stine Marie Gøtesen / Worsteiner, Mette Ono Njøten / Helios, Jeanne-Elisabeth  

von Barner / Zalvador Dali, Hege Keim Jønni / De Noirs Rohviol  

Bronse:  Skedsmo Rideklubb  

Grete Bergstrøm / Prada, Gunn C. Skovholt / Kawos Rocky, Ellen Birgitte Farbrot / 

Tailormade Mr. Pink, Maria Cecilie Jakobsen / Rubmick  
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Dressur JJ Landschampionat for unghest – arrangert under NM 2012  

15 4-åringer, 13 5-åringer, 14 6-åringer  

4-års:   1. Maik Kohlschmidt / JJ Dolce Gabbana    Askim RK  

  2. Torunn Marie Jordet / Stall K’s Diarrah B    Majorplassen RSPK  

  3. Katinka Zeiner / Lundhaugs Zackony    Ellingsrud RK  

5-års:   1. Maik Kohlschmidt / JJ Samia     Askim RK  

  2. Torunn Marie Jordet / Stall K’s Rosarno    Majordplassen RSPK 

  3. Maik Kohlschmidt / Thirteenfortynina    Askim RK  

6-års:   1. Torunn Marie Jordet / Stall K’s Roosenstein    Majorplassen RSPK  

  2. Stine Marie Gøtesen / Danilla     Ellingsrud RK  

  3. Alexandra Gamlemshaug Andresen / Swix    Tanum RK  

 

 

Funksjonshemmede 2012  
NM for funksjonshemmede er siden 2006 en integrert del av det ordinære NM i dressur. 

NM for Funksjonshemmede 2012  
Gull:   Kamilla Strømsnes  

Sølv:   Heidi Løken  

Bronse:  Hanne Nesheim  

 

 

 

Sprang 2012 
NM Sprang Epona Kristiansand .2-5. august 2012 

Senior  

Gull:   Geir Gulliksen / L’Espoir   Drammen og Omegn Rideklubb 

Sølv:   Stein Endresen / Acolino   Larvik og Sandefjord Rideklubb 

Bronse:  Nina Braaten / Lycorrada   Drøbak Rideklubb 

Unge ryttere  

Gull:   Iselin Håhjem Gjendemsjø / Woulon L   Ålesund Rideklubb 

Sølv:   Sanne  Sofie Hansen / Cesar 45   Sarpsborg Og Omegn Rideklubb 

Bronse:  Cornelia Kasin / Lacosta   Bærum Rideklubb 

Junior 

Gull:  Benedikte S Endresen / Quadrant van Stal Bessemeind  

Larvik og Sandefjord Rideklubb 

Sølv:   Kaja B Olsen / Brokers Daytona Beach   Fredrikstad og Omegn Rideklubb 

Bronse:  Amalie Steen Hegre / Remedy    Sandnes og Jæren Rideklubb 

Ponni Kat I  

Gull:   Anne Sofie Aslaksrud / Lavally Prince   Hønefoss og Ringerike Rideklubb 

Sølv:   Lena Amalie Knutsen / Coral Springs  Karmøy Rideklubb   

Bronse:  Tine Karin Refve / Bradley Brown  Rogaland Rideklubb 

Ponni Kat II  

Gull:   Mathilde K Kalland / Katborgs olivia  Kragerø Rideklubb 

Sølv:   Ingrid Synnøve Hansen / Kantje`s Valentijn Fredrikstad og Omegn Rideklubb 

Bronse:  Lisa Ulven / Loch Corrib    Bærum Rideklubb 

 

NM sprang Lag Senior, Drammen 9-12.august 2012 

Gull:  Drammen og Omegn Rideklubb 

Geir Gulliksen / Storm 16 

Victoria Gulliksen /  Bodygard 

  Johan Sebastian Gulliksen / Chardonay Z 

  Jan Auen Hafskjold / Hestehuset’s Bambino 
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Sølv:  Sarpsborg og Omegn Rideklubb 

  Sanne Sofie Hansen / Cesar 45 

  Marianne Lensebråten / Celebration F 

  Sophie R Erichsen / Lantino G 

  Therese S Henriksen / Vaciende 

Bronse:  Bergen Rideklubb  

  Mikkeline Zurhaar-Birkeland / Cassandra V Paemel Z 

  Marie Camilla Alver / Sam du Hussoit 

  Karina Tangedahl Lerøen / Spax 

  Fredrik B Seim / Capa-City Lora 

 

NM sprang Lag Ponni, Arendal 17.-19. august 2012 

Gull:   Sørkedalen Rideklubb 

Isabell Bendriss / Jacknell Street 

Martine Vogt / My Grey Dawn 

Nikoline Haugen / Mister Jones 

Aurora W Hansen / Ewald 

Sølv:   Jarlsberg Rideklubb 

  Emma Louise Kvile / Jolly Jones 

  Maja Gyllensten / Ebonys Star 

  Silje Chr Lorentzen / Stirling Ben 

  Julie Stenstrøm / Supertramp 

Bronse:  Drøbak Rideklubb  

   Thelma K. Meum Klevan / Uitblinker 

  Victoria Presterud / Mørbak’s Maji 

  Emilie Bjoner / Franklin 

  Emilie Siggerud / Mexx 

 

 

 

Felt 2012 
NM felt 2012, Starum Hestesportsklubb 

Senior 

Gull:   Stine Skedsmo / Hoss     Øvre Romerike Rideklubb  

Sølv:   Caroline Olsen / Amichella    Starum Hestesportsklubb  

Bronse:  Ellen Kristina Hynne / Rom Tikka   Jarlsberg Rideklubb  

UR/Jr 

Gull:   Anja Ringstad / Patschango    Øvre Romerike Rideklubb  

Sølv:   Lene Marie Horvath / Forestland Sputnik  Skedsmo Rideklubb  

Bronse:  Ida Møller / Corlido     Hønefoss og Ringerike Rideklubb  

Ponni 

Gull:   Maren Aurora Våge / Electric Entertainer   Jarlsberg Rideklubb  

Sølv:   Åsne Aschiem / Amaretto II    Jarlsberg Rideklubb  

Bronse:  Anne Charlotte Myrvold / Westview Cladalaca Elverum Rideklubb   

 

NM feltritt lag 2012, Skedsmo Rideklubb  

Gull:   Øvre Romerike Rideklubb  

Stine Skedsmo, Jorunn Svendsen og Anja Ringstad  

Sølv:   Steinseth Rideklubb  

Hans Bauer, Christine Finnbråten  

Bronse:  Skedsmo Rideklubb  

Lene Marie Horvat og Ingeborg Berven Sundt 
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Kjøring 2012 
NM kjøring 2012, Østmarka Rideklubb, Starum  

Hest enspent 

Gull:  Øivind Mikkelsen / Tiger Hedegaard   Jæren Rideklubb 

Sølv:  Torill Storholm / Frodo II    Nannestad Hestesportklubb 

Bronse:  Mikkel Davidsen / Lykkesborgs Independece  Vestby Hesteklubb 

Ponni enspent  

Gull:  Wenche Johannesen / Rappen    Ekeberg Rideklubb 

Sølv:  Inga Marie Kjærsdalen / Hadley   Førde Køyre Og Rideklubb 

Bronse:  Heidi bergsund / Alm Jarl   Oslo og Akershus Fjordhestlag  

 

 

 

Voltige 2012 
NM voltige 2012, Sarpsborg og Omegn Rideklubb 

Gull:  Emilie Christensen / Ruviera   Søndre Nordstrand Rideklubb 

  Longør Mari Viko Rasmussen 

Sølv:  Carolin Haug / Luca Toni   Lommedalen Rideklubb 

  Longør Marthe Espeland 

Bronse:  Elisabeth Walløe / Ruviera   Søndre Nordstrand Rideklubb 

  Longør Mari Viko Rasmussen 

 

 

Mounted Games 2012  
NM lag 

1. Vestfold MGA Lagleder Karoline Kjuus 

Andy Jordan / Jacob, Henriette Johansen / Charlie, Karen S. Houge / Darling,  

Andreas Johansen / Kompis og Sandra Rudaa / Saminka 

2. Wildcats MGA Lagleder Eva Persson 

Lene Graver / Karinka, Christina Ødeskaug / Gipsy, Lillann Akselsen / Iris,  

Anne-Grethe Jarlset / Krumme, Maiken Rønningen / Goldy 

3. Moss/Ski MGA Lagleder Per Ivar Lande 

Vilde Vigerust / Rosie, Rebekka Vilu Rhodén / Babolna, Frida Gillebo / Kora,  

Line Hilmersen / Macho, Kjersti Buraas Snoen / Kora.   

NM par 

Åpen klasse 

1. Henriette Johansen / Charlie og Karen S. Houge / Darling 

2. Lene Graver / Karinka og Lillann Akselsen / Iris 

3. Silje Hagen / Balder og Andreas Berger / Kompis 

Junior  

1. Frida Gillebo / Kora og Charlotte Faye Gaarder / Latte 

2. Sofie S. Houge / Maestro og Maren Åsheim / Celine 

3. Maiken Rønningen / Klon og Edel Gutvik / Sting  

NM individuelt 

Åpen klasse 

1. Nina Sørensen / SandY 

2. Henriette Johansen / Charlie 

3. Lillann Akselsen / Iris 

Junior  

1. Frida Gillebo / Kora 

2. Maiken Rønningen / Lorita 

3. Silje Hagen / Balder 
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11.6 Innendørs- og hallmesterskapene 2012    

 

 

 

Dressur 2012 
HM dressur, Hønefoss RK 

HM Ponni Kat I  

Gull:   Cathrine Oppegaard / Odbjergs Bordeaux   

Sølv:   Elise M. Klaesson / Nadyr du Bois  

Bronse:  Lisa Norland Fari / Odbjergs Idol  

HM MB 

Gull:    Alexandra Gamlemshaug. Andresen / Belamour  

Sølv:   Marit Myhre Bredesen / Culac Tek    

Bronse:  Maja Østberg / Davina van’t Amaryllishof   

HM MA 

Gull:   Grete Catherina  Bergstrøm / Prada  

Sølv:   Linn Ulleberg / Poseidon V   

Bronse:  Nora Øvstedal Knudsen / Stall-K’s Cartier III  

HM VB 

Gull:   Lars Rasmussen / Monsun  

Sølv:   Kjetil Skalleberg / Mister Chief  

Bronse:  Silje Irene Engesvik / Åtoftens Walit 

 

 

Funksjonshemmede 2012  
Hallmesterskapet ble arrangert av Hønefoss og Ringerike Rideklubb.  

Som i NM er også de funksjonshemmede rytterne en del av HM-Dressur.   

HM FH  

Gull:  Heidi Løken / Armano   

Sølv:   Marianne Muri / Fantastico  

Bronse:  Hanne Nesheim / Argentina  

 

 

Sprang 2012 
IM Sprang 2010  

Senior  

Gull:   Dag Ove Kingsrød / Dimaro VD Looise Heide Sarpsborg og Omegn  

Sølv:   Stein Endresen / Carimbo   Larvik og Sandefjord Rideklubb 

Bronse:  Stine B. Løkken /Naomi 302   Larvik og Sandefjord Rideklubb Unge 

Ryttere  

Gull:   Caroline Thorvaldsen / Imp@la VT  Melsom Hestesportsklubb 

Sølv:   Sandra Løvås / Pedro    Bergen Rideklubb 

Bronse:  Victoria Gulliksen / Fromecs Acordia  Drammen og Omegn Rideklubb 

Junior  

Gull:   Amalie Steen Hegre / Remedy   Sandnes og Jæren Rideklubb 

Sølv:   Vilde Wiik Terum / S.I.E.C. Casall  Drammen og Omegn Rideklubb 

Bronse:  Victoria Wasler / Tulipán   Kragerø Rideklubb 
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Ponni Kat I  

Gull:   Thea Winje / Rumworth Taylors Twilight Bærum Rideklubb 

Sølv:   Sofie Bjercke /Pimmetje   Fredrikstad og Omegn Rideklubb 

Bronse:  Emma Louise Letting Kvile / Jolly Jones Jarlsberg Rideklubb  

Ponni kat II  

Gull:   Lisa Ulven / Emoe Jessie   Bærum Rideklubb 

Sølv:   Stine Alice Claussen-Væringstad / Kamelotas Kongsvinger og Omegn  

Bronse:  Nathalie Østbø / My Irish Luck   Sola Rideklubb 

 

 

 

 

11.7 Championat 2012    

 
Distanse 2012 
Senior:   Olaug Carstensen       

Junior/UR:  Kine Eiesland Holen 

   

 

Dressur 2012        
Senior:   Therese Bragstad   

Unge ryttere:  Catharina Lorentzen Lund   
Junior:   Alexandra Gamlemshaug Andresen  

Ponni :   Ingrid Hagman Rimestad  

 

 

Felt 2012 
Senior:   Anne Cathrine Sellæg 

Ung Rytter:  Anja Ringstad  

Junior:   Stine Hoff  

Ponni:    Maren Aurora Våge   

 

 

Kjøring 2012 
Enspent hest:  Eivind Davik 

Enspent ponni : Wenche Johannesen  
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12  Sportslig status 
 

 

 

2011 

 
 

12.1 Teknisk Komité 
 

Teknisk komites reglementsutvalg (TKr) har bestått av Torunn Knævelsrud (leder),  Hege Trulsen,  

Ivar Alme og Harald Farbrot. Torunn Knævelsrud er sekretær for utvalget. Sammen med lederne for 

grenutvalgene utgjør TKr Teknisk komite (TK). 

TKr har ikke hatt møter i løpet av året. Innkomne saker har vært fortløpende behandlet via E-mail. 

 

TK hadde ett møte i 2011 for å forberede reglementsendringer for 2012. Reglementsendringer har 

også vært behandlet i direkte dialog med det aktuelle grenutvalg. Reviderte reglementer legges 

fortløpende ut på NRYFs hjemmesider, og trykkes opp ved hovedendringer, og ellers ved behov.  

 

TKr er i løpende kontakt med administrasjonen om forhold som ligger inn under TKr sitt område. 

Uttalelse fra det aktuelle grenutvalg eller dommerkomité er innhentet der det er relevant. 

 

TKr har gjennom året protokollført 12 saksnumre, som er hele 15 færre enn året før. Sakstypene har 

vært:  

 Dispensasjon fra kvalifiseringskrav NM: 0 

 Dispensasjon fra kvalifiseringskrav annet: 2 

 Dispensasjoner utstyr: 1 

 Ulike klager/protester etter stevner: 3 

 Disiplinærsaker: 0 

 Statutter KM: 1 

 Skifte av sportslig representasjon: 3 

 Annet: 2 

 

Behandling av søknader om klubbskifte som oppfyller vilkårene for overgang i hht KR I § 130.3, er 

delegert til administrasjonen. TKr får oversendt saken dersom det er tvil om vilkårene er oppfylt. 

 

Maler for statutter for kretsmesterskap er blitt utviklet og lagt ut på rytter.no. Kretsene skal bruke 

malene, mens TKr ikke lenger skal godkjenne statuttene. Dette gir mer enhetlige statutter, som er 

bedre tilpasset HorsePro, og avlaster TKr for en del arbeid. 

 

Rent generelt merker TKr at oppdatering av reglementet med avskjæring av mulighet for å søke 

dispensasjon for ulike forhold som er ment å gjelde absolutt, har minsket antall saker. På den annen 

side har sakene blitt mer komplekse og kan innebære mye arbeid med utredninger og vurderinger. 

Ofte påtaler TKr ulike brudd på regelverket ut over det saken opprinnelig omhandlet. Slike saker 

avdekker ofte for dårlig reglementskunnskap og -håndheving hos dommere, og utløser stor aktivitet 

hos de berørte for å få gjennomslag for sine synspunkter.  
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En rekke enklere spørsmål omkring reglement blir besvart fortløpende av lederen pr e-mail og telefon 

uten saksbehandling av TKr og uten å bli protokollført. 

 

TKrs leder skriver til Hestesport om relevante reglementsspørsmål. Hun oversetter og redigerer alle 

dressurprogram og forestår det praktiske arbeidet med å skrive inn alle reglementsendringer i KR. 

 

Oslo, 04. februar 2013 

 

Torunn Knævelsrud 

Leder TKr 

 

 

 

 

 

12.2 Distanse 2011 
 

Grenutvalgets medlemmer 

Jan Fredrik Furøy       

Kai Hansen       

Gunnhild Brattebø      

Marte Bekkedal      
 

Grenutvalget har hatt 6 møter i 2011. Grenkonferansen ble arrangert i Stavanger i januar. 

Grenutvalget har ellers jobbet mye med strukturering av grenutvalgsarbeidet. 

 

 

 

12.3   Dressur 2011 

 
GU-D har bestått av 

 Elizabeth Farbrot – Leder.  

 Unni Henriksbø – Aldersbestemte grupper   

 Christine Skodjereite – DDK-kontakt  

 Else Hasvold – Satsingsgruppe ansvarlig unghest.  

 Lynn Finne – Vest- og Sørland aldersbestemte grupper  

 

Sportskoordinator Glenn Finstad har bistått GU-D i koordinering av satsingsgruppesamlinger. 

 

Møter i GU-D  

Det har vært avholdt 11 møter i GU-D.  

Grenleder har bistått i NRYFs administrasjon i perioden januar-juni.  

Utvalget har vært representert på de fleste samlinger gjennom året.  

 

Grenkonferanse  

Grenkonferansen ble i 2011 avholdt fredagen før samling uten hest på Idrettshøyskolen. Dette for at 

folk som reiser langt skal kunne legge alt til en helg. 

Det var presentasjon av GU-D, året som gikk, terminlisten 2011 og satsingen fremover. Det var også 

en presentasjon av forbundskaptein Marianne Heltzen og Sportskoordinator Glenn Finstad. 

Det var også mulig å stille spørsmål. 
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DDK  

Øivind Instefjord Ødemotland – leder 

Christine Skodjereite – DDK representant i GU-D  

Gunn Skovholt 

Torunn Knævelsrud – mentor 

Wenche K. Alm – Kontakt utenlandske dommere 

I tillegg til DDA/DDI-kurs som arrangeres i kretsene, har man i 2011 arrangert det årlige DD2-kurset 

på Ellingsrud ridesenter som er et eksamenskurs for DDI og repetisjonskurs for DD2. 

 

I forbindelse med Oslo Horse Show arrangerte DDK den årlige dommerkonferansen. 

Det møtte opp ca. 35 dommere, og de aller fleste DD2 eller høyere var til stede under konferansen. 

DDK var godt fornøyd med antall deltakere. Det var faglig innlegg ved Kjell Myhre og Torunn 

Knævelsrud om bedømming av FH-klasser og kommunikasjon. 

 

I tillegg laget DDK et gruppearbeid rundt arbeidet med å utvikle et nytt dommerutdanningssystem. 

Et utkast til dette var på forhånd laget av DDK og kurslærerne, og dommerne jobbet i grupper med 

blandede dommergrader. De la selv frem sine meninger og forslag til endringer/justeringer av utkastet. 

DDK vil jobbe videre med dette i 2012 og ferdigstille et nytt utdanningssystem i løpet av 2012.  

Skjeberg, 23.02.13 

Øivind Instefjord Ødemotland  For DDK, NRYF  

 

Landslagsledelsens sammensetning 

 Forbundskaptein Marianne Heltzen, ansvarlig for landslag Senior.  

 Satsingsgruppetrener Leif Sørensen, ansvarlig for satsingsgruppen Senior.  

 Landslagstrener Ulrik Sørensen, ansvarlig for satsingsgruppen og landslag for aldersbestemte 

grupper.  

 Unghesttrener Thomas D. Larsen, ansvarlig for unghester 4 – 6 år. 

 

. 

 

12.4   Felt 2011  
 

Grenutvalgets sammensetning 2011  

Haldor Braastad – leder  

Tore Skedsmo  

Hege Trulsen  

Johan Møller  

Anton Granhus (NSO Anton Granhus gikk ut av GU etter halve året og ble ikkje erstattet)  

Inger Bugge (rytterrepresentant)  

 

Landslagstrenere  

Johan Lundin – landslagsleder  

Anna Nilsson – landslagstrener rekrutteringsgruppe 

Tilknyttede ressurspersoner 

Anne Cathrine Sellæg – terminliste  

Kirsten Arnesen – godkjenning stevneinvitasjoner  

Elin Heistad – Knøttecup  

 

Møter i grenutvalget 

GU-F har i 2011 hatt 8 møter, hvor Kristin har deltatt fra administrasjonen, på en del av 

møtene. 
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Øvrig aktivitet 

Jobben med å oppgradere Nordic Baltic Championship til et regionalt mesterskap vil ikke fortsette, da 

dette vil kreve en mye større organisasjon og apparat for å gjennomføre mesterskapene. Det vil bli 

jobbet i de enkelte nordiske land for å få fler og bedre ryttere til å delta i dette mesterskapet. Nordisk 

Mesterskap for 2012 skal arrangeres i Norge. Det har i de seneste vært arrangert for ponni og hest 

samtidig, og slik blir det også i Norge og på Starum kommende mesterskap. Dette blir et stort og 

spennende arrangement for hele Feltritts-Norge. Søknaden om et EM for junior er noe som vil kreve 

store ressurser fra oss, og det bør diskuteres om vi er på det nivå i dag at vi kan ta på oss et slikt 

arrangement.  

 

Det er også i 2011 vært gjort en formidabel jobb for å oppgradere anlegg og baner. Dette har gitt flere 

stevner og flere startende. En stor ros til våre etablerte og nye banebyggere. 

Vi har gjennom dette fått flere arrangører på banen og flere er på vei. Det er nå stor interesse for å 

bygge feltritthinder og -baner. Vil også berømme de som var i sving og jobbet for at Fjordhestlaget nå 

arrangerte, og skal arrangere, Knøttecup under sitt nasjonale mesterskap.  

 

Det er nå jobbet frem en organisering av landslag og rekruttsamlinger som vi har stor tro på. Vi vil nå 

kunne gi et godt tilbud til mange ryttere med de små ressurser vi har til disposisjon. Dette har tatt tid, 

men vi mener nå vi har et opplegg som kan løfte feltritt til et nytt nivå internasjonalt. 

 

Vi har nå fått på plass en ny hjemmeside, og denne blir mye bedre og lettere å følge med på. Vi er 

veldig fornøyd med de personer som gjennom året har lagt ut masse informasjon om både regler, 

aktiviteter og resultater. Det er slik at det alltid kunne vært bedre, men vi har gjort store fremskritt. 

Kommunikasjon vil alltid være en jobb som GU må ha stor fokus på. 

 

 

 

12.5  Kjøring 2011  
 

Grenutvalgets sammensetning  

Anne Grundvig – leder 

Ellen Olsen 

Torill Storholm 

 

Grenutvalgets aktivitet 

Det har vært mye å gjøre med endringer av reglement, omskriving av 

miniklasseheftet, Nordisk mesterskap, møter mellom alle grener vedr. KR 1, økonomimøter og 

lignende.  

Å sitte i et grenutvalg er hektisk, men veldig utfordrende og gøy. Vi har alle gjort dette på frivillig 

basis og har jobb, familie og hobby ved siden av. Vi har fått gjort mye, og ønsker at det hadde vært tid 

til å gjøre enda mer. Hjelp til reglementsendringer som gjelder kjøring er blitt gjort ved Teknisk 

komité kjøring TK-K. 

 

Det har vært arbeidet med å lage et eget regelverk for JR/Ungkusk. Anne Grundvig har ledet dette 

arbeidet for Norge. Sammen med representanter fra Danmark, Sverige, Finland. Mange mails og 

regelforslag har det blitt, da fire nasjonale regelverk måtte gjennomgås og bli til ett. Dette arbeidet har 

tatt mye tid. Dette regelverket vil bli lagt til det Norske KR IX. 

Regelverket er utprøvd på Nordisk mesterskap i kjøring på Nordisk i aug. 2011.  
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12.6    Sprang 2011 
 

Grenutvalgets sammensetning  

Siri Evjen – Leder  

Nina Braaten  

Stian Øglænd 

 

Møter i grenutvalget: 

Grenutvalget hadde 8 møter i 2011. 8. januar, 25. februar, 1. mai, 10. juni, 12. aug. 17. sept., 13. 

oktober og 28. oktober.   

Det er også daglig kontakt på telefon og mail med medlemmer i GU og administrasjonen i NRYF. 

Grenutvalget jobber mye med statutter, cuper, stevner, utarbeider terminliste, godkjenne 

proposisjoner, budsjett og sportslige spørsmål/planlegging.  

 

Sprangkonferansen 

Sprangkonferanse med arrangørkonferanse ble avlyst grunnet for få påmeldte.  

 

Høydepunkter 2011 

CSIO5* Gijon. Laget ble nr.4 

CSI5*-W Oslo. Nina Braaten red inn til 12. plass i World Cup.  

CSI4* Nina Braaten tok 5.plass Grand prix Braunschweig (GER). 

EM junior Comporta Portugal Lagbronse. 

Laget besto av Hedvig Eiklid, Regine Eiklid, Siri M. Bakken og Benedikte S. Endresen.  

Nordisk Mesterskap:  

Gull lag ponni kat II. Laget besto av: Isabelle Bendriss, Frida Øyan, Thea Winje og Pernille S Holt.   

Isabelle Bendriss red in til sølv individuelt. 

Sølv lag ponni kat I. Laget besto av: Caroline Birkeland, Silje Friestad, Pål Flam og Per Ulven. 

Sølv lag junior. Laget besto av: Andreas Jensen, Maren Smedhaug, Johan S. Gulliksen og Benedikte 

Endresen.  

Maren Smedhaug red inn til bronse individuelt.  

Gull lag Unge rytter-laget. Laget besto av: Hedda Braathen, Ninni Braathen, Camilla Storemark og 

Eva Cappelen. Hedda Braathen red inn til sølv individuelt.  

 

Teknisk personell 2011 

GU-S har organisert sitt arbeid med teknisk personell gjennom to komiteer, 

Sprangbanebyggerkomiteen (SBK) og Sprangdommerkomiteen (SDK). 

 

SBK har bestått av: 2011 

Terje Olsen Nalum (leder), Jeanette Larsen, Anders Hafskjold, Odd-Ivar Pedersen, Jeanette Larsen.  

Aktiviteter:  

 Avholdt 5 sprangbanebyggeraspirantkus: 43 deltakere 

 4 sprangbanebygger I kurs: 12 deltakere 

 

SDK har bestått av:2011 

Ole Kristian Buer (leder), Elisabeth Heber, Ivar Alme, Gunn Eva Killingberg.  

 

Aktiviteter:  

 Avholdt 5 sprangdommeraspirantkurs: 39 deltakere.  

 5 sprangdommer I kurs: 39 deltakere.  

 1 sprangdommer II kurs: 1 deltaker.  
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Landslagsledelsen sammensetning 2011 

Tomas Torgersen, Landslagssjef 

Eirik Berentsen, Landslagsleder unge ryttere 

Mikael Kolind, Landslagsleder junior 

Kenneth Sande, Landslagsleder ponni.  

 

 

 

12.7   Voltige 2011 
 

Grenutvalget 2011  

Marit Walløe – Leder  

Carolin Haug  

Line Camilla Bjørkevold  

Idar Gundersen  

 

I 2011 har GU-V hatt 6 ordinære møter, samt deltatt på møter i NRYF, bl.a Rytterting og ledermøtet. 

Grenutvalget har også promotert voltige på NRYFs stand under Oslo Horse Show  og arrangert kurs 

og samlinger. Grenutvalget har også hatt utlån av 3 stk utstyr til nye klubber / utøvere.  

 

Stevner  

GU-V har sørget for at det har vært ressurspersoner tilstede på alle stevner for å kunne svare på 

spørsmål og hjelpe til ved behov. Det har vært en nedgang i antall stevner og særlig i antall 

stevnearrangører. Bare 3 klubber har arrangert stevner i 2011.  

 

Voltigecup  

Grenutvalget har i likhet med i 2010 søkt om ”bredde”- midler og fått støtte til voltigecup. Vi utlyste 

navnekonkurranse og vinneren av denne, voltigegruppa ved Lommedalen kjøre og rideklubb, fikk en 

longepisk i premie. Navnet på voltigecupen ble Flyercup. Den omfatter alle begynnerklasser fra 

tønneklasse og opp til C-klassene. Poengberegningen : 1 poeng for hver startende – 5 poeng for hvert 

team. Resultatliste: 1. Solør Voltigeklubb 2. Søndre Nordstrand rideklubb Pengepremiene var satt til 

5000 – 3000 kr 

 

 

 

12.8   Funksjonshemmede 2011  

 
Utvalget har i 2011 bestått av 

Helle Grigson, leder 

Liv Ryen Kristiansen  

Silje Gillund 

Hilde Stømner 

Anita Bjorøy   

Esther B. Hoff er utvalgets kntaktperson i Norges Rytterforbund (NRYF).  

 

Utvalget jobber ut i fra det mandatet som er gitt GU-FH.  

 

Overordnet mål – handlingsplan  

NRYFs mål er å fremme ridesporten og sørge for at funksjonshemmede i sporten på alle nivåer blir 

ivaretatt på lik linje med andre utøvere. 
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Målgrupper  

Alle funksjonshemmede (barn, ungdom, voksne). 

 Fysisk funksjonshemmede 

 Utviklingshemmede 

 Synshemmede. 

  

Resultatmål  

Alle rideklubber tilsluttet NRYF skal være kjent med hvordan funksjonshemmede ryttere kan drive 

sporten ridning. Nye klubber skal sette i gang trening for funksjonshemmede, samt tilrettelegge for 

funksjonshemmede på klubbens stevner og inkludere nivåklasser i sine stevnearrangementer. 

 

Toppidretten skal integreres i sportsavdelingen, og bredden skal behandles på lik linje med andre og 

ha en representasjon i aktuelle grenutvalg og andre utvalg. 

 

Det skal være et eget konkurransetilbud for funksjonshemmede ryttere i Norge. 

 

Alle relevante kurs arrangert av NRYF skal ha informasjon om ridning for funksjonshemmede i sitt 

program (trener, leder, dommerkurs, og der det er behov, skal det arrangeres egne kurs). 

 

Tiltak – Status 2011  

Utvalget har i 2011 hatt syv møter, deriblant under Norgesmesterskapet og Kingsland Oslo Horse 

Show. Medlemmene i utvalget kommuniserer stadig med hverandre per e-post og telefon, og har 

jevnlig kontakt angående ridningen. 

 

Utvalget har vært representert på NM, HM, kretsledermøte, reglementsmøte, under Kingsland Oslo 

Horse Show med satsingsgruppen, under EM, FAF-konferansen, møte med grenutvalg dressur og 

diverse andre arrangementer. Medlemmene har vært aktive i sine nærmiljøer, på stevner og i andre 

fora. Det har vært svart på henvendelser, nye ryttere er blitt registrert og klassifisert og har fått 

informasjon via e-post og telefon. Disse er også blitt oppfordret til å søke på NRYFs hjemmesider, 

www.rytter.no, og ta direkte kontakt med kretsen og klubbene i sine distrikter.  

 

Vi har i 2011 fått overført kr. 292.755,- fra 2010 for å gjennomføre rekrutteringsprosjektet. «Fra terapi 

til konkurranse». Vi har gjennom prosjektet fulgt opp undervisningen på Alna Ridesenter, som vi 

startet opp i 2010. Dette går ut på å få ryttere fra terapien over i hestesporten for funksjonshemmede. 

Det er Hilde Stømner og Liv Ryen Kristiansen fra grenutvalget som er ansvarlige for opplegget. I 

2011 har det vært arrangert fire ridesamlinger og en kjøresamling. Seminaret med 50 

fysioterapeuter/trenere og andre interesserte ble avholdt i januar 2012, da vi ikke rakk det i 2011. Her 

ble resultater av undervisningen på Alna presentert og diskutert, og videre utvikling for rekruttering 

ble belyst. Vi håper at dette er noe som også lar seg gjennomføre i forskjellige regioner rundt om i 

landet.  

 

Vi har fått vårt eget reglement, som nå også inneholder kjørereglement, og er gjennomgått i samsvar 

med Torunn Knævelsrud i TKr.  

Det har vært gjennomført to treningssamlinger på Vallemyrene med nye ryttere og ryttere fra 

satsingsgruppen. Nye ryttere er blitt klassifisert. Det har også vært arrangert en treningssamling på 

Vestlandet på Alvøen Ridesenter. 

 

Det har vært arrangert nivåklasser på lands- og elitestevner. Her har det vært et godt stevnetilbud. Det 

har også vært lagt inn nivåklasser på D-stevner og klubbstevner, men her er det behov for at flere 

klubber legger inn FH-klasser. Det er gledelig at flere ryttere har meldt til start i 2011.  

 

http://www.rytter.no/
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Det er per i dag fire klassifisører for ridning, to nasjonale; Hilde Stømner og Carola Biberg, som er ny 

i 2011, og to internasjonale; Trille Staubo og Tone Grinde Seeberg. I tillegg er det en klassifisør for 

blinde og svaksynte; Randi Skarpaas Tranheim. Ettersom det stadig kommer henvendelser fra nye 

ryttere, er det viktig å kunne tilby disse klassifisering. 2011 har vært et aktivt år for våre klassifisører.  

 

Mesterskap 2011  

Norgesmesterskapet (NM) for funksjonshemmede er siden 2006 en integrert del av det ordinære 

Norgesmesterskapet i dressur. Mesterskapet ble i 2011 arrangert av Sørlandsparken Rideklubb på 

Epona Ryttersenter ved Kristiansand.  

Hallmesterskap  

Hallmesterskapet ble arrangert på Lefdal i Vestfold. Som i NM er også de funksjonshemmede rytterne 

en integrert del av arrangementet.  

Nordisk Mesterskap  

Det ble også i år arrangert Nordisk Mesterskap i Danmark.  

Norge fikk invitasjon til å delta i åpen klasse under Dansk Mesterskap. En rytter fra satsingsgruppen 

takket ja til invitasjonen.  

Europamesterskapet  

Europamesterskapet ble arrangert i Moorsele i Belgia. Landslaget deltok, og Norge tok også med seg 

hjem medaljer i 2011.  

 

Økonomi  

Økonomi, regnskap og budsjett har vært gjennomgått på utvalgets møter. Midlene til barn og unge har 

vært benyttet til treningssamlinger, støtte til klubber som arrangerer nivåklasser og samlinger der barn 

og unge er representert. . 

 

Konklusjon  

Det har vært, og er fortsatt, en lang og krevende prosess å få funksjonshemmede ryttere inkludert i 

ridemiljøet. For å få dette til, må vi ha god og åpen kommunikasjon med rytterne og støtteapparatet 

deres, med klubbene og med kretsene rundt om i Norge. Det er på klubb- og kretsnivå at denne 

prosessen må vinnes.  

 

Vi må også samarbeide med terapiridningen der det kan være aktuelle ryttere.  

 

Det har kommet mange henvendelser i 2011, og flere er blitt klassifisert. Vi har en god del registrerte 

ryttere, men det er ikke alltid like lett å få dem i gang som aktive konkurranseryttere/kusker. Vi ønsker 

at kretsene og klubbene rundt om i landet kommer på banen og setter i gang tiltak som kan gi flere 

funksjonshemmede mulighet til å kunne starte opp med ridning som sin sport. Vi må ta vare på dem vi 

har og gi dem muligheter, men de må også selv vise initiativ, søke informasjon og delta på stevner, så 

de kan bli en del av ridemiljøet. Utvalget vil fortsette med å gjøre ridning for funksjonshemmede 

bedre kjent for alle, og fange opp de rytterne som ønsker å satse på ridning.  
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12.9 Norsk Islandshestforening 2011 
 

Årsmelding 2011 

ÅRSRAPPORT 2011  
NORSK ISLANDSHESTFORENING . STYRET 

Styret  
Styret har i perioden bestått av: 

Leder, Even Hedland 

Nestleder, Margrethe Esaiassen 

Sekretær, Annette Møller 

Leder i Utvalg for dommere og utdanning, Hege Nymoen 

Leder i Utvalg for sport, André Ziemann 

Leder i Utvalg for avl, Torgeir Strøm  

Leder i Utvalg for barn, ungdom og bredde, Ingrid Haugen 

Kasserer og organisasjonssekretær, Mette Sand, har møtt fast i styret til hun fradtrådte sin stilling etter 

oppsigelsestidens utløp 1.7.11. Ny organisasjonssekretær Bente Skoie har møtt fast i styret ut 

perioden. 

Varamedlem, Egil Oaland 

  

Antall medlemmer  
Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2460 medlemmer, hvorav 774 familiemedlemmer, 

fordelt på 36 lokallag. I 2011 var medlemstallet 2440 fordelt på 36 lokallag (2 inaktive). 

 

Møter  
Styret har i driftsåret 2011 hatt 5 styremøter og behandlet 46 saker. 

 

HOVEDSAKER  
Styret har i perioden arbeidet med følgende hovedsaker: 

Ny organisasjonssekretær  
Bente Skoie ansatt som organisasjonssekretær i 50 % stilling pr. 01.07.2011. 

Ny regnskapsansvarlig  
Regnskapet pr. 01.07.2011 satt ut til Økonor v/Hilde Karin Skogly. 

Norges Rytterforbund  
Leder og nestleder har hatt ett fysisk møte med Generalsekretær Kathinka Mohn, ellers løpende 

kontakt med Generalsekretæren samt Carsten Sørlie. 

Internasjonale møter (Utvalg/Leder/nestleder): 

Wien, Østerrike i februar:  

FEIF Konferansen og Delegatforsamling FEIF 

Leder og nestleder møtte på Delegatforsamlingen i FEIF. I tillegg deltok utvalgslederne i komitémøter 

og leder samt nestleder var representert på Chairman’s Meeting. 

Wilhelmsborg, Danmark i april:  

Møte med Dansk Islandshest forening oppklaringsmøte angående VM 2015. 

København, Danmark i juni: 

Nordisk ledermøte med fokus på VM 2015. 

St.Radegrund, Østerrike i august: 

Nordisk ledermøte i forbindelse med VM. Hovedtema VM 2015 
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Stockholm, Sverige i desember: 

Møte med Gøran Montan, Svenska Islandshestforbundet, samt flere telefonmøter og aktiv 

korrespondanse pr. mail. 

Nettsiden  
Web-master i 2011 har vært Gabrielle Severinsen. Oppgaven med å oppdatere og utvikle <nihf.no> 

inngår f.o.m. 01.01.2012 i organisasjonssekretær sine oppgaver. 

Islandshestforum  
Avtalen med redaktørene Marianne Jansen og Dag Lauvland går ut 31.12.2012. 

Sponsorer  
Det har vært jobbet aktivt med å finne relevante samarbeidspartnere for Elitelaget 2012, Rekruttlaget 

2011/12 og Landslaget til Nordisk Mesterskap 2012.  

 

AKTIVITETER  
Medlemsmøte i forbindelse med Årsmøte 

Medlemsmøte ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen 19.03. Tema var nytt fra utvalgene, 

Stambokkontoret og NM 2011 samt Pinsestevnet. 

Møte i Ungdomsrådet 
Møte i Ungdomsrådet (ungdomsrepresentanter fra lokallagene) ble avholdt på Rica Hotell 

Gardermoen i etterkant av årsmøte19.3. 

Lokallagsmøte høsten 2011  
Lokallagsmøte ble avholdt på Comfort Hotell Runway på Gardermoen 29-30.10.  

85 påmeldte. 

Lokallagsmøtet bar preg av den omorganisering som har skjedd siden Årsmøte 2010 i mars med 

presentasjon av ny regnskapsfører samt presentasjon av ny organisasjonssekretær og hennes arbeid, 

blant annet med Arctic Tølt på AEG i mars 2012. 

Foredraget ”Kan NIHF dra nytte av andre idretters erfaring i utvikling av utøvere?” med Per Øystein 

Hansen fra Norges Idrettshøyskole gav innfallsvinkler som både ledelse, lokallag og utøvere kan dra 

nytte av. 

Det ble avholdt miniseminarer innen avl, sport, dommer&utdanning samt barn, ungdom og bredde 

med idémyldring, innspill og diskusjoner om planer og struktur. 

Festmiddag med utdeling av priser for sesongen 2011. På agendaen ellers stod Pinsestevnet 2012 med 

gjennomgang av dugnadsliste, gjennomgang av regler for hestepass, orientering om VM 2015, samt 

nytt fra utvalgengene 

 

ØKONOMI  
Regnskapet er ikke ferdig revidert pr d.d. 

Styret er av den oppfatning at det er gode forutsetninger for fortsatt drift. 

 

Februar, 2012 
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Sportslig status 2012 

 

 
12.1  Teknisk Komité 

 
Teknisk komités reglementsutvalg (TKr) har bestått av Torunn Knævelsrud (leder),  Hege Trulsen,  

Ivar Alme og Harald Farbrot. Torunn Knævelsrud er sekretær for utvalget. Sammen med lederne for 

grenutvalgene utgjør TKr Teknisk komite (TK).  

TKr har ikke hatt møter i løpet av året. Innkomne saker har vært fortløpende behandlet via E-mail. 

 

TK hadde ett møte i 2012 for å forberede reglementsendringer for 2013. Reglementsendringer har 

også vært behandlet i direkte dialog med det aktuelle grenutvalg. Reviderte reglementer legges 

fortløpende ut på NRYFs hjemmesider, men trykkes ikke lenger opp.  

 

TKr er i løpende kontakt med administrasjonen om forhold som ligger inn under TKr sitt område. 

Uttalelse fra det aktuelle grenutvalg eller dommerkomité er innhentet der det er relevant. 

 

TKr har gjennom året protokollført 24 saksnumre, som er hele 12 flere enn året før og mer på linje 

med det som har vært vanlig de senere årene. Sakstypene har vært:  

 Dispensasjon fra kvalifiseringskrav NM: 2 

 Dispensasjon fra kvalifiseringskrav annet: 1 

 Dispensasjoner utstyr: 1 

 Ulike klager/protester etter stevner: 9 

 Disiplinærsaker: 7 

 Godkjenning av statutter KM: 1 

 Sportslig representasjon: 2 

 Annet: 1 

 

Behandling av søknader om sportslig representasjon som oppfyller vilkårene for overgang i hht KR I 

§ 130.3, er delegert til administrasjonen. TKr får oversendt saken dersom det er tvil om hvorvidt 

vilkårene er oppfylt.  

 

Maler for statutter for kretsmesterskap ble lagt ut på rytter.no i 2011. Kretsene skal bruke malene, 

mens TKr ikke lenger skal godkjenne statuttene. Det er likevel behandlet en sak som omhandler 

endring av statuttene etter utgått tidsfrist etter arrangørens ønske. Søknaden ble avslått. 

 

Rent generelt merker TKr at oppdatering av reglementet med avskjæring av mulighet for å søke 

dispensasjon for ulike forhold som er ment å gjelde absolutt, har hatt en varig effekt på antall saker. 

På den annen side har sakene blitt mer komplekse og kan innebære mye arbeid med utredninger og 

vurderinger. Ofte påtaler TKr ulike brudd på regelverket ut over det saken opprinnelig omhandlet. 

Slike saker avdekker ofte for dårlig reglementskunnskap og -håndheving hos dommere, og utløser stor 

aktivitet hos de berørte for å få gjennomslag for egne synspunkter. I 2012 har det vært en klar økning i 

slike saker med utspring i protester eller klager etter stevne og disiplinærsaker.  

 

TKrs leder har deltatt i arbeidet med et forslag til omlegging av NRYFs domssystem, sammen med 

lederne av Domsutvalget og Appellutvalget og NRYFs generalsekretær. Omleggingen er nødvendig 

pga at NIF har påpekt at særforbundene ikke skal behandle saker som hører inn under NIFs 

domsutvalg. Arbeidet har medført forslag om endringer i TKrs mandat, oppnevning og 

sammensetning, som skal bifalles av FS og fremmes for Ryttertinget 2013. Nye tillegg til KR I om 

saksbehandlingsregler for protester, klager og anker er også blitt utarbeidet som en del av denne 

prosessen. 
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En rekke enklere spørsmål omkring reglement blir besvart fortløpende av lederen pr e-mail og telefon 

uten saksbehandling av TKr og uten å bli protokollført.  

 

TKrs leder skriver i Hestesport om relevante reglementsspørsmål. Hun oversetter og redigerer alle 

dressurprogram og forestår det praktiske arbeidet med å skrive inn alle reglementsendringer i KR. 

 

Oslo, 04. februar 2013 

Torunn Knævelsrud 

Leder TKr   

 

 

 

12.2   Distanse 2012  
 

Grenutvalgets medlemmer 

Jan Fredrik Furøy 

Kai Hansen 

Gunnhild Brattebø 

Arvid Johansen 

 

Grenutvalget har hatt 7 møter. Fokus i 2012 var bredde og rekruttering da antall 

starter gikk ned fra 2010 til 2011. Dette gjaldt særlig i LD og LC. På bakgrunn av dette tilbød GU i 

2012 «Distanseraketten” til nye klubber. Trinn, som bestod av klubbesøk med informasjon, og trinn 2 

med hjelp til gjennomføring av stevne. Dette har medført en økning på ca 75 % i antall starter i LD og 

LC fra 2011 til 2012. Etter en nedgang i antall starter totalt fra 2010 til 2011, har dette snudd helt for 

2011 til 2012 hvor vi har en økning totalt på ca 50 %. Et annet viktig satsingsområde har vært arbeidet 

med å få på plass et apparat med fast landslagsledelse.  

 

 

 

12.3   Dressur 2012 
 

GU-D har bestått av  

Elizabeth Farbrot - Leder 

Eva Ganzarain  – Aldersbestemte grupper 

Anne Gina Fredriksen – Aldersbestemte grupper Sør- og Vestland + Terminlister/proposisjonre 

Christine Skodjereite Loennecken – DDK-kontakt 

Lars Lindø – økonomi (gikk ut etter 6 mnd)  

Else Hasvold 

Lars Rasmussen.  

 

NRYFs sportskoordinator Glenn Finstad har bistått GU-D i koordinering av satsingsgruppesamlinger.  

 

Møter i GU-D  

Det har vært avholdt 11 møter i GU-D. 

Utvalget har vært representert på de fleste samlinger gjennom året.  

 

Sportslig har det vært et fantastisk år, med kjempeflotte resultater med prosenter jevnt over mye 

høyere enn før. Det har vært stor deltakelse på stevner. Til og med visjonen om rytter til OL er nådd. 

Tilstrømningen er stor.  
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Faglige samlinger  

GU-D arrangerte samling for ryttere som hadde som mål å delta i NM ponni, junior, ung rytter under 

AEG, denne samlingen besto av ca 30 ryttere. 

Det har blitt arranger mental trening med Mentaltrener Rasmuss Bagger i 4 deler for aldersbestemte 

grupper. Dette har blitt avholdt på Østland og Vestland. Bagger har også hatt 2 mentaltreninger rettet 

mot senior.  

 

Grenkonferanse 

Grenkonferansen 2012 ble avholdt på Lefdal Rideskole i slutten av november. Tidspunktet ble valgt 

pga etterspørsel om å holde konferansen før sesongen starter året etter. Konferansen ble holdt over to 

dager hvor Grenutvalget hadde presentasjon av utvalget, terminliste for 2013, året som har gått. 

Forbundskaptein Marianne Heltzen presenterte organisasjonen og funksjonen til landslagsledelsen. 

Rasmuss Bagger holdt mental trening rettet mot foreldre og trenere av barn i konkurranse. 

Landslagstrener for det nederlandske landslaget, Wim Ernes, holdt clinic. Leif Ttörnblad hadde 

seminar rettet mot unghest. 

Det ble også mulighet for å stille spørsmål. 

 

DDK  

DDK har i 2012 bestått av:   

Christine Skodjereite Loennecken (leder) 

Øivind Instefjord Ødemotland  

Gunn Skovholt  

Nina Hirsch  

Torunn Knævelsrud – mentor 

Wenche K. Alm – kontakt utenlandske dommere 

 

I året som gikk har DDK hatt et særlig fokus på å ferdigstille et nytt og revidert 

dommerutdanningssystem for dressurdommere for 2013. Basert på innspill fra dommerkonferanse 

både i 2011 og 2012, og tett dialog med kurslærerne, foreligger nå de nye kravene og endringene så 

godt som helt ferdige og gjeldende fra august 2013.  DDK har hatt god hjelp og dialog med 

sportssekretær Hanne B. Bøhagen i NRYF. Hun er en viktig ressursperson for DDK som bistår i 

forhold til kurs, påmelding til kurs, teknisk personell database med mer.  

 

Dommerliste L/E-stevner og mesterskap for DD2 og høyere 

Hensikten er at DDK fordeler alle dommere til nasjonale stevner (L- og L/E-stevner), for å sikre en 

god fordeling av våre nasjonale dommere. DDK fordeler alle dommere til L/E-stevner og OD til L-

stevner. Denne fordelingsnøkkelen er mer eller mindre unik for Norge. I praksis fungerer den godt, 

selv om jobben er relativt stor og tidkrevende. DDK opplever at listen er et godt verktøy og 

viderefører ordningen. 

 Dommerlisten fungerer ikke bare som en fordelingsnøkkel, men bidrar til å sette fokus på 

flere problemstillinger. For eksempel: Det blir flere og flere stevner i Norge på nasjonalt nivå, 

og vi ser at vi har en relativt begrenset dommerstand. Det blir utfordrende spesielt med tanke 

på antall DD3 og høyere.  

 DDK ser på samarbeidet med GU-D om terminlisten som svært viktig, for å sikre samsvar 

mellom antall stevner og dommere tilgjengelige.  

 Videreutdanning og oppgradering av gode dommere er derfor høyt oppe på prioriteringslisten. 

Se eget punkt om ny dommerutdanning.  

 DDK har jobbet for å fylle opp listen så fullstendig som mulig, og det har vi klart på en god 

måte i 2012. Sportssekretær Hanne B. Bøhagen i NRYF har regelmessig publisert oppdatert 

dommerliste på Rytter.no. 
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 Erfaringen er at arrangører forholder seg til dommerlisten og dommere som er tildelt på en 

god måte. 

 

Mesterskap og invitasjon utenlandske dommere 2012 

DDK har et godt samarbeid med Wenche Alm som bistår DDK med å skaffe utenlandske dommere til 

L/E-stevner og mesterskap, samt internasjonale stevner som KOHS og AEG. DDK ser det som meget 

gledelig at vi har knyttet nær kontakt med mange anerkjente og dyktige utenlandske dommerkollegaer. 

En del arrangører har også knyttet egne dommerkontakter, men DDK skal godkjenne alle nye 

dommere som blir invitert.  

 

Dessverre opplevde DDK noen uheldige episoder hvor arrangør avbestilte utenlandsk dommer på kort 

varsel. Dette skjedde to ganger hos samme klubb med samme dommer, og på det ene stevnet var 

konsekvensen at Grand Prix ikke kunne avholdes da man ikke hadde høyt nok autoriserte dommere. 

Under NM-individuelt ble det noen misforståelser da en av de bestilte utenlandske NM-dommerne 

kun ble brukt til unghestklasser. Her valgte DDK og ha et evalueringsmøte i etterkant med GU-D og 

overdommeren på NM. For å sikre en god utnyttelse av dommere som kommer til mesterskap, vil 

DDK være med på å sette opp dommeroppsettet til mesterskap i samråd med OD og arrangør.  

 

Reglement og dressurprogrammer 

DDK har bistått GU-D med en del reglementsspørsmål. I forbindelse med en ny rideskolecup i 

Ryttertester oppstod det i slutten av året behov for å gi dispensasjon til flere dressurdommere for å 

kunne dømme Ryttertester. Det er behov for at NRYF og DDK revurderer kravene for å bli RT-

dommer.  

 

DDK gjorde har også sett nærmere på en del innspilte endringer på dressurprogrammer, og oversender 

innspillene og tilbakemeldingene til Torunn Knævelsrud rett over nyttår.  

 

Fadderordningen 

DDK ser på fadderordningen som et viktig verktøy for introduksjon til sporten for nye dommere, samt 

at ordningen skal gi en oppfølgning av dommeraspiranter den første tiden. Det kan være mange 

utfordringer for en dommeraspirant på veien til å bli dressurdommer. En fadder som man kan 

henvende seg til er en god løsning, og det er flere andre land som har tilsvarende ordninger som 

fungerer godt. DDK opplever at ordningen pr 2012 ikke er helt optimal, og vi har mottatt 

tilbakemeldinger fra eksisterende faddere at det ikke er mange aspiranter som benytter seg av 

muligheten. Vi vil i 2013 jobbe videre for å videreutvikle og systematisere, samt se på alternativer til 

dagens system. DDK jobber her i samarbeid med Hanne, som sender ut fadderbrev og fordeler faddere 

til nye aspiranter fra sentralt hold. Det arbeides med et nytt ”fadderbrev”, som vil være på plass til 

første aspirantkurs i 2013. 

 

Innkommende mail og henvendelser til DDK 

Det kommer inn mange henvendelser til DDK-mailen. Typisk er dette dispensasjonssøknader, 

henvendelser om og fra dommere, henvendelser fra arrangører, reglementsspørsmål, viderehenv fra 

spm kommet inn til GU-D, mailkorrespondanse ifb med dommerlisten mv. Vi mottar også 

dommerrapporter fra D, L og E-stevner. Kontoen betjenes jevnlig av Nina, Øivind og Christine. Vi 

har en meget god støtte og hjelp i Torunn Knævelsrud, som hjelper oss særlig med 

reglementsspørsmål og behandling av ulike saker vi mottar. Det er tidkrevende og tidvis omfattende, 

men vi ser det som en positiv trend at flere og flere velger å benytte seg av DDK-mailen, som også 

fører til at komiteen kommuniserer hyppigere med de ulike aktørene i sporten. Vi får også en 

pekepinn på om det arbeidet vi gjøre fungerer godt, og om det er ting vi bør endre eller videreutvikle. 
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Dommerkurs og sosiale medier 

DDK avholdt det årlige DD2-kurset på Ellingsrud våren 2012. Her ble det autorisert DD2.  

Kurset hadde noe uheldige demonstrasjonsekvipasjer av ulike årsaker. Det oppstod under DD2-kurset 

en sak rundt bruk av sosiale medier som i år har endt opp med at en DDA har blitt idømt en sanksjon 

av TKr samt er fratatt sin DDA-grad av DDK. DDK erfarer at bruk av sosiale medier er en utfordring. 

DDK har i to ulike skriv de siste par årene sendt ut refleksjoner rundt bruk av sosiale medier, og 

bruken av dette ut i fra de ulike rollene man har. Til tross for dette opplever DDK at en del dommere 

ikke er sin rolle bevisst. Kommunikasjon og dommerrollen vil være et sentralt fokusområde også 

neste år.  

 

Det har ikke vært avholdt noe kurs på noe høyere nivå i 2012, men dette ble gjort i 2009 og 2010. Det 

er planer om et kurs på lilletur/storetur-nivå under AEG 2013. I tillegg planlegges det kurs i 

unghestbedømning i løpet av 2013. 

 

Nytt utdanningssystem for dressurdommerne 

DDK har i 2012 jobbet sammen med kurslærerne med å utarbeide et nytt og revidert 

utdanningssystem for dressurdommere som gjøres gjeldende fra 01.08.13. GU-D har gjennom et 

systematisk arbeide siden 2005 jobbet med satingsgruppetrenere og landslagstrenere fra ponni opp til 

og med Grand Prix, samt egen unghesttrener, for at alle skal jobbe etter «en rød tråd». Man har ønsket 

å skape engasjement, samarbeid, entusiasme og økt heste- og rideforståelse gjennom en egen 

rekrutteringsplan. 

  

Dressursporten i Norge har de siste årene vist god fremgang som en følge av arbeidet,  

og man ser at hestemateriellet og kravene til utøvere (ryttere og hester) er økende som en følge av økt 

kvalitet og kvantitet i de ulike klassene. Som et eksempel er det i dag Prix St. Georges-klasser med 

over 30 startende, og det er mange som rir til over 60 % sammenlignet med tidligere. I Grand Prix er 

det i dag klasser med over 10 ekvipasjer, mens NM i 2005 gikk i Intermediare I for seniorer. 

 

DDK ser at dressursporten setter større og større krav til dressurdommerne i forhold til økt 

kompetanse og faglig innsikt. Det innebærer også egen hestekompetanse, ridebakgrunn og -forståelse 

og innsikt i reglement og dommerrollen. Det er knyttet en del utfordringer til det å takle 

ryttere/foreldre/trenere i forhold til å føre en saklig og god dialog med dommerstanden. Det setter økte 

krav til kommunikative egenskaper, samt evne og vilje til å være profesjonell og å markere seg som 

teknisk personell. 

 

DDK har bevisst jobbet med økt dommerrekruttering, og antallet dommere er økt betraktelig på 

samtlige nivåer: 

 

Dommergrad 2005 2012 

DDA 66 87 

DD1 22 39 

DD2 17 34 

DD3 3 9 

DD4 2 5 

DD5 3 1 

DD6 1 3 

DDKL 3 4 

 

 

Dette har vært helt nødvendig i forhold til den sterke økningen i antall startende. Arrangørene har i 

dag også måttet dekke en del av dommerbehovet ved å bruke utenlandske dommere. Internasjonalt har 

det også vært en økende interesse for dressursporten, og FEI har gjennom sitt arbeide sett det 
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nødvendig å profesjonalisere og systematisere sitt utdanningssystem for dressurdommere. DDK har 

med interesse fulgt dette arbeidet og brukt det som inspirasjon til sin revidering av 

dommerutdanningssystemet. 

 

DDK ønsker med sitt reviderte utdanningssystem å kvalitetssikre utdannelsen og dommerne og gi 

bedre og tettere oppfølging i forkant og etterkant av gjennomført eksamen. 

 

Følgende endringer bemerkes: 

 Skille mellom DDA- og DDI-kurs  

o DDK ønsker å skille disse kursene da dette faglig sett er mest hensiktsmessig.  

o DDA kurs skal fortsatt være kretsenes ansvar. 

o DDI-kursene skal være nasjonale og DDK sitt ansvar. 

o Det handler om kvalitet på hestemateriellet, rytterne og muligheten for å samle potensielle 

DDI-dommere til et eget kurs med tid til praktisk dømming, dommerrollen og 

overdommerfunksjonen. 

o Dette innebærer en noe økt økonomisk belastning for DDK (og for deltagerne) i forhold 

til i dag, herunder økte reiseutgifter for den enkelte dommer hvis klubb/krets ikke støtter 

opp økonomisk. Vi mener likevel dette er en økonomisk forsvarlig løsning. 

o DDA-kurs kan være repetisjonskurs for både DDA og DDI. 

 Krav til rideferdigheter 

o Sporten setter i dag høyere krav til rideforståelse, og dommere uten konkurranseerfaring 

har etter liten fartstid som dommere gitt seg på grunn av for liten forståelse for hva som 

kreves overfor ryttere og trenere. DDK har her sett på hva slags konkurranseerfaring og 

rideerfaring en del dommere har og brukt dette som utgangspunkt for kravene oppover i 

klassene.  

o Merk at DDK har gitt muligheter for å fravike dette kravet for dommere som har vist 

kompetent dømming. 

 Bisitting  

o Bisitting hos en høyere autorisert dommer er en god forberedelse for kurs og eksamen, og 

en måte å forberede kandidaten på økte krav. Det gir også «dommermentor» en mulighet 

til å veilede og anbefale eller ikke anbefale kandidaten overfor DDK.  

o Krav til deltakelse på repetisjonskurs og dressurdommerkonferanser.  

 

Ny internasjonal dressurdommer 

Hege Trulsen har i 2012 blitt autorisert som 3* i FEI, og DDK har dermed én 3* og tre 4* dommere i 

FEI. I tillegg er Rune Mæle i gang med sin oppgradering til 3*, 

 

Dressurkonferanse 2012 

DDK avholdt sin dommerkonferanse under grenfagkonferansen på Lefdal 24.-25. november. 

Det må sies å være en vellykket konferanse med 35 deltakere. Antallet er noen lunde likt med antall 

deltakere på konferansen. Det var unghest-seminar med Wim Ernes og kür-seminar med Leif 

Tørnblad. Under selve dommerkonferansen gikk DDK gjennom det reviderte utdanningssystemet. 

Dommerne arbeidet med dette i gruppearbeid under dommerkonferansen 2011, og den ble tatt godt 

imot under årets konferanse. Utdanningssystemet ble sendt ut til dommerne ca. 14 dager før 

konferansen i år. Dommerne ønsker strengere krav til repetisjonskurs/dommerkonferanse. I 

utdanningssystemet sier vi hvert 3. år. Dette er nok sjelden, men for at DDK ikke skal fange seg selv 

med å måtte gi urimelig mange dispensasjoner, så starter vi nå med dette kravet og vil håndheve det. 

Årene vil så vise om man etter hvert kan skjerpe inn kravene. Et utdanningssystem skal også revideres 

fortløpende. Veien videre er å sende dette ut til kretsene og utarbeide et utdanningssystem for 

kurslærerne i løpet av vinteren 2013 som skal ligge ved i utdanningssystemet. Og fra og med høstens 

DDA og DDI-kurs i 2013 vil det nye utdanningssystemet gjelde.   

DDK, Oslo 20. desember 2012 
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Landslagsledelsens sammensetning  

 Forbundskaptein Marianne Heltzen - ansvarlig for landslag Senior.  

 Satsingsgruppetrener Thomas D. Larsen - ansvarlig for satsingsgruppen Senior og unghest.  

 Landslagstrener Ulrik Sørensen - ansvarlig for satsingsgruppen og landslag for aldersbestemte 

grupper.  

Satsingsgruppetrener Leif Sørensen valgt å trekke seg fra sin stilling våren 2012. 

 

Høydepunkter 2012  

Dressuren har hatt stor internasjonal suksess dette året, med en stor økning på deltagelse 

internasjonalt. 

Noen av høydepunktene av året må være suksessen med en sølvplassering for juniorlaget under 

Nordisk Baltisk mesterskap.  Og selvfølgelig OL, hvor Siril Helljesen og Dorina kvalifiserte seg og 

ble den første norske ekvipasjen til å delta i det olympiske mesterskap i dressurridning. Ekvipasjen 

fikk en fantastisk 31. plass. 

 

 

 

 

12.4    Felt 2012 

Grenutvalgets sammensettnng i 2012  

Haldor Braastad – leder 

Tore Skedsmo 

Hege Trulsen 

Johan Møller 

Kjærsti Fredriksen 

Elin Heistad 

Inger Bugge (rytterrepresentant)  

 

Landslagstrenere 

Johan Lundin – Forbundskaptein 

Anne Persson – Landslagstrener 

 

Tilknyttede ressurspersoner 

Anne Cathrine Sellæg – terminliste 

Kirsten Arnesen – godkjenning stevneinvitasjoner  

 

Sikkerhetskomiteen 

Anton Granhus V NSO/leder 

Ulf Magne Nilsen 

Leif Fjerdingstad 

Kristin Tørmoen (rytterrepresentant) 

 

Møter i grenutvalget 

Det har vært avholdt 6 møter i GU-F i løpet av året. Vi har som hovedtema på disse møtene hatt 

økonomi og budsjett, tilbakerapportering fra den enkelte komité på aktiviteter, samt at vi har 

behandlet søknader om økonomisk støtte til div. stevner. Det er også brukt en del tid på å stake ut 

kursen videre for feltritt. Grenutvalget sto også som arrangør av grenkonferansen, som fant sted på 

Lefdals Rideskole. 
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Øvrig aktivitet 

Det er viktig for alle oss som er aktive innenfor feltritt at vi må jobbe for å skape den aktivitet vi så 

gjerne ønsker. Den største aktivitet skapes i klubber og kretser, og det er helt etter NRYF sitt ønske. 

GU skal kunne komme og være en hjelpende katalysator for noe av aktiviteten, samtidig som vi skal 

være ansvarlige for utdanning av teknisk personell.  

 

GU har et lite budsjett i forhold til all den aktivitet som skapes i klubbene. Det er her de store 

ressurser ligger og aktivitet skapes. GU gjennom banebyggerkomité, terminlistekomité, 

breddeansvarlig og sportsansvarlig får ikke gjort noe hvis ikke klubber og kretser er på banen med 

ønske om å skape aktivitet.  

 

Samtidig jobber vi nå langsiktig for å skape et landslag som over tid kan prestere på mesterskapsnivå 

på bakgrunn av en strukturert og planmessig jobbing fra sportsjef, landslagssjef og de tilknyttede 

trenere og resurspersoner. Dette er noe som vil ta tid å vise resultater på, men vi ser alt i dag at mange 

ryttere har fått en mer profesjonell holdning til sin idrett og hva som kreves for å ri på et internasjonalt 

nivå. 

 

Revidert utgave av KR V ble lagt frem 1. mars 2012. Reglementsansvarlig var Hege Trulsen 

 

 

 

12.5  Kjøring 2012 

 
Grenutvalgets sammensetning     

Lene Kragh - leder   

Sofia Mikkelsen 

Mikkel Davidsen - breddekontakt 

Monica Stubseid (til 07.07.12)  

Torill Irene Sigmundsen (fra 09.07.12)  

 

Grenutvalgets aktivitet 

For å videreutdanne og inspirere våre banebyggere har Arne Henriksen og Odd Rune Vikheim vært  

på kurs i Flyinge i februar. I april var tre av våre høyeste dressurdommere i Lipizia på klinikk for 

dommere, internasjonale utøvere og trenere. Hit reiste Anne Grundtvig, Ellen Olsen og Marianne 

Vikheim. Anne Grundtvig reiste også til Holland på FEI-kurs, noe som er pålagt for at hun som Int. 

cand. skal være oppdatert.  

 

I oktober arrangerte GUK samling for dommere, satsingsgruppe (OBS gruppe dannet), trenere og par, 

for å inspirere til økt satsing fremover, og for at alle skal ha en felles forståelse for hva som skal til for 

å komme videre i sporten. 

 

Det er samlet inn informasjon om hvem som er teknisk personell, og derved kunne se hvem som ikke 

lenger er aktive i sporten og kartlegge hvorfor. Man kan også se hvem som har tatt div kurs, men som 

kanskje ikke har fått grad som tilsvarer utdanningen. 

 

Det er meldt til Danmark vedr Nordisk 2013 at Norge ønsker å sende to dommere slik at vi kan få 

videreutdannet minst 1 internasjonal kjøredommer candidat til. Det er forberedt til en samling for de 

kusker som ønsker å satse mot Nordisk. 

 

Det har blitt avholdt et banebyggerkurs og et kjøredommerkurs, for aspiranter og enere . Det ble 

autorisert 4 banebyggeraspiranter og, 2 kjørebanebyggeraspiranter, 2 kjørebanebygger 1 og 4 

kjøredommeraspiranter. 
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Det lagt ned en del arbeid og er inngått et samarbeid mellom 4 kretser (søkt 6) for å utdanne aspiranter 

og 1`ere i banebygging og dressurdømming på L-stevne på Starum sommeren -13. Gunn Hagring 

(høyeste kurslærer i Sverige) og Peter Bonhof er invitert til dette stevnet for å rettlede og utdanne 

dressurdommere. Disse skal også dømme de høyeste klassene under stevnet, slik at vi kan få vist frem 

være beste kusker, for dette er sannsynligvis dommere som skal dømme under ponni-VM 2013, og 

Nordisk 2013.  I tillegg har grenutvalget innledet en dialog med Diana Brownli, som er den 

dressurdommeren internasjonalt med høyeste stjerne for tiden. Vi ønsker at Diana skal komme og 

holde en klinikk for dressurdommere, trenere og utøvere som en vidreføring av samlingen for disse på 

Mossemarka Ridesenter i oktober, som ble ledet av Christer Pålsson.  

 

Det er innledet samarbeid med Kirsten Arnesen i NRYF for å tilrettelegge for trenerkurs. Det er 

tidligere utdannet ca 20 trener 1, men vi legger opp til at det skal utdannes et kull til + trener 2. Det 

har blitt satt opp en facebook-side for grenutvalget i 2012. Denne har vært en stor motivasjon for 

kjørefolket rundt om i landet da de kan få ”direkte” kontakt med GUK og TKK. Det har vært stilt 

spørsmål om alt fra reglement til utstyr og stevner. Dette har utvidet bredden og vært samlende for 

sporten. Det er i skrivende stund 384 medlemmer på denne siden. 

 

Rekrutteringen til sporten når det gjelder utøvere har så langt lykkes, men vi vil ha med enda flere. 

NM i år hadde dobbelt så mange startende som de foregående årene.  

For å få rekruttering til kjøring generelt har det blitt startet opp miniklasser og vintercup. Det er derfor 

mulig å kjøre stevner vinterstid og på lavt nivå, på en enkel måte. Miniklassekonseptet er redigert for 

å være enklere å bruke for utøvere, dommere og arrangørklubber.  

 

Det er jobbet for å få flere stevner i kommende år. Grunnlaget for terminlisten ble lagt høsten 2012 

ved å motivere klubbene til å melde inn stevner via fb. 2013 vil bli et rekordår for kjørestevner landet 

rundt. Det er også jobbet betydelig med å få i gang Nord-Norge. Det har lykkes. Det har vært kurs i 

arrangering i miniklasse i Nord-Norge. 

 

Det er meldt at det vil komme to nye stevneplasser på Østlandet, men at vi mest sannsynlig også vil 

miste Linnesvolden. 

 

Det har vært arrangert kurs for ungkusker i desember på Starum i forbindelse med trening for 

landslagskusker.  

 

Det er søkt om å få komme med på utdeling av bingopenger hos O Kristoffersen. Vi vil antagelig 

komme med fra 2014. 

 

Det er konkurrert om en trenerpris som er satt opp og skal deles ut ved grenkonferansen. 

Det er satt i gang salg av cap`ser ”Shut up and drive” hvor overskuddet går til sporten. 

Den svenske treneren Christer Pålsson er nominert til trenerprisen under Hestegallaen på bakgrunn av 

internasjonale resultater gjort av hans norske elever. Den svenske treneren/utøveren Tomas Erikson er 

også engasjert til Norge regelmessig. Disse to svenskene hever nivået betraktelig på undervisningen i 

Norge. 

 

Vi har hatt 3 kusker ute og startet FEI-stevner i 2012, alle deltok på bl.a VM 2 ekvipasjer til VM 

enspent hest og 1 ekvipasje til para-VM.  Det har vært 2 ekvipasjer ute og startet vanskelig klasser i 

nasjonale stevner i utlandet, ponni-enspent og ponni-firspann. Det har i tillegg vært god deltagelse i 

lett og middels på stevner i Norden.  

 

TKK har hatt 3 protokollførte møter i løpet av året. GUK har behandlet saker pr mail fortløpende. 
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12.6     Sprang 2012 
 

Grenutvalgets sammensetning  

Siri Evjen . Leder  

Nina Braaten  

Elisabeth Heber  

Terje O Nalum  

Wenche L. Karlsen (november 2012)  

Stian Øglænd  

Hege Tidemandsen kom inn i november for å overta etter Wenche på bredde. 

 

Møter i grenutvalget  

GU-S har hatt 8 møter i 2012. På noen av møtene har våre lagledere og forbundskaptein vært med. 

Dette er veldig viktig for å ha et best mulig samarbeid.   

Grenutvalgets hovedfokus er statutter, cuper, stevner, utarbeide terminliste, godkjenne proposisjoner, 

budsjett og sportslige spørsmål/planlegging. Til daglig jobbes det mye på mail og telefon.  

Møter:  24. februar, 27. mars, 26. april, 11. august, 17. september, 27. oktober, 23. og 24. november.  

 

Sprangkonferanse 

Arrangert 23.-24. november på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Konferansen var åpen for 

alle.  

Tilstede på konferansen var det 40 personer begge dager.  

 

Høydepunkter 2012  

CSIO4* Drammen, 4. plass til det norske laget. Morten Djupvik tok 3. plass i Grand Prix i Drammen.  

CSI5* Grand Prix San Patrignano, Victoria Gulliksen red inn til 12. plass.  

CSIO4* Stein Endresen vant 2 internasjonale klasser under stevnet i København.  

CSI5* Donbass, Geir Gulliksen plassert med 5. og 8. plass i 150 klasser.  

CSI5*-W Rikstoto Grand Prix 150 fikk Ole Kristoffer Meland 5.plass 

CSI3* Kiel Ole Kristoffer Meland fikk 9.plass og 6.plass i 2 150 klasser 

CSI5*-W Lyon Ole Kristoffer Meland 8. plass World Cup og fikk 9 poeng. 

CSI5*-W London, Geir Gulliksen 6. plass i 150.  

Nordisk Mesterskap var arrangert i Ypäjä i Finland.  

Ponni kat II bronse lag: Laget besto av Lisa Ulven, Nathalie Østbø, Ingrid Synnøve Hansen og 

Mathilde K Kalland.  

Ponni kat I sølv lag: Laget besto av Anne Sofie Aslaksrud, Aurora Wachek Hansen, Synne Ljosland 

og Lena A Knutsen.  

Anne Sofie Aslaksrud tok gull individuelt, Aurora Wachek Hansen tok sølv individuelt og Lena A 

Knutsen tok bronse individuelt.  

Sølv lag Unge rytter: Laget besto av Ida Johansen, Eva Cappelen, Sanne Sofie Hansen og Iselin 

Håhjem Gjendemsjø.  

 

Landslagsledelsens sammensetning 2012  

Ulf Storemark  Forbundskaptein 

Mikael Kolind  Landslagsleder junior og unge ryttere 

Kenneth Sande Landslagsleder ponni og children 

 

Teknisk personell 2012 

GU-S har organisert sitt arbeid med teknisk personell gjennom to komiteer, 

Sprangbanebyggerkomiteen (SBK) og Sprangdommerkomiteen (SDK). 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
92 

 

SBK har i 2012 bestått av  

Terje Olsen Nalum (leder)  

Jeanette Larsen  

Anders Hafskjold  

Odd-Ivar Pedersen  

  

Aktiviteter: 

 Avholdt 5 sprangbanebyggeraspirantkurs: 66 deltakere.  

 

SDK har i 2012 bestått av  

Ole Kristian Buer  (leder)  

Elisabeth Heber  

Ivar Alme  

Gunn Eva Killingberg  

  

Aktiviteter: 

 Avholdt 8 sprangdommeraspirantkurs: 59 deltakere. 

 6 sprangdommer I kurs: 20 deltakere.  

 

 

 

12.7   Voltige 2012 

 
Grenutvalget voltige 2012 

Marit Walløe – Leder 

Carolin Haug  

Marthe Espeland  

Ingeborg Bjerregaard  

 

Aktivitet 

 GU-V har hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker, samt deltatt på møter i NRYF. 

 GU-V har også hatt utlån av 3 stk utstyr til nye klubber / utøvere. 

Grenutvalget har også arrangert følgende kurs og samlinger: 

 Grønt Kort-kurs for voltige 

 Trenersamling 

 Longeringskurs både i Norge og Danmark 

 6 breddesamlinger i turn 

 3 samlinger med internasjonale trenere. 

 

Stevner 

GU-V har sørget for at det har vært ressurspersoner til stede på alle stevner for å kunne svare på 

spørsmål og hjelpe til ved behov. Det har vært noen flere stevner enn i 2011, men to av stevnene var 

tønnestevner. Bare fire klubber har arrangert stevner i 2012. 

 

Flyercup 

Grenutvalget har i likhet med i 2011 søkt om ”bredde”- midler og fått støtte til voltigecup. 

Den omfatter alle begynnerklasser fra tønneklasse og opp til C-klassene. 

Det gis 1 poeng for hver startende og 5 poeng for hvert team. I 2012 var det totalt 258 

starter.Vinnerklubb ble Søndre Nordstrand rideklubb med Lommedalen kjøre- og rideklubb på 

andreplass. Pengepremiene var satt til 5000 – 3000  kr.  
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12.8   Funksjonshemmede 2012   
 

Grenutvalget for funksjonshemmede (GU-FH) har i 2012 bestått av  

Helle Grigson, leder 

Silje Gillund 

Liv Ryen Kristiansen 

Hilde Stømner 

Anita Bjorøy 

Kjell Ove Mattingdal  

 

Esther B. Hoff er utvalgets kontaktperson i Norges Rytterforbund (NRYF) i 2012.  

Utvalget jobber ut i fra det mandatet som er gitt GU-FH 
 

Overordnet mål – handlingsplan  

NRYFs mål er å fremme ridesporten og sørge for at funksjonshemmede i sporten på alle nivåer blir 

ivaretatt på lik linje med andre utøvere. 

  

Målgrupper  

Alle funksjonshemmede (barn, ungdom, voksne). 

 Fysisk funksjonshemmede 

 Utviklingshemmede 

 Synshemmede. 

  

Resultatmål  

Alle rideklubber tilsluttet NRYF skal være kjent med hvordan funksjonshemmede kan drive med 

ryttersport. Nye klubber skal sette i gang trening for funksjonshemmede, samt tilrettelegge for 

funksjonshemmede på klubbens stevner og inkludere nivåklasser i sine stevnearrangementer. 

 

Toppidretten skal integreres i sportsavdelingen, og bredden skal behandles på lik linje med andre og 

ha en representasjon i aktuelle grenutvalg og andre utvalg. 

 

Det skal være et eget konkurransetilbud for funksjonshemmede ryttere i Norge. 

 

Alle relevante kurs arrangert av NRYF skal ha informasjon om ridning for funksjonshemmede i sitt 

program (trener, leder, dommer kurs, og der det er behov, skal det arrangeres egne kurs). 

 

Tiltak – Status 2012  

Utvalget har i 2012 hatt åtte møter, samt under NM og treningssamlingene. Medlemmene i utvalget 

kommuniserer stadig med hverandre per e-post og telefon, og har jevnlig kontakt angående ridningen. 

Det har også vært sendt ut nyhetsbrev. Nye ryttere har blitt klassifisert og registrert og har fått 

informasjon via e-post og telefon. De er blitt oppfordret til å søke informasjon på NRYFs 

hjemmesider, www.rytter.no under FH, og å ta direkte kontakt med kretsen og klubbene i sine 

distrikter. 

 

Utvalget har vært representert på NM, HM, Utviklingsforum, kretsledermøte, reglementsmøte, under 

Kingsland Oslo Horse Show, dressurkonferansen på Lefdal, dressurkonferansen på Norges 

Idrettshøyskole med satsingsgruppen og diverse andre arrangementer. Medlemmene av utvalget har 

vært aktive i sine nærmiljøer, på stevner og i andre fora. 

 

Vi har også i 2012 mottatt midler for å sette i gang prosjekter for barn og unge. Vi har derfor fulgt opp 

Alna-prosjektet, et pilotprosjekt som ble startet opp i 2010 på Alna Ridesenter, og som går ut på å få 

http://www.rytter.no/
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ryttere og kusker fra terapien over i sporten. Det er Hilde Stømner og Liv Ryen Kristiansen fra 

utvalget som tar seg av dette. I den forbindelse ble det arrangert et seminar over to dager for 

fysioterapeuter, trenere og andre interesserte på Alna Ridesenter der både ridning og kjøring ble 

demonstrert. Det ble holdt foredrag og delt ut informasjon til de cirka 50 påmeldte. Arrangementet var 

meget vellykket. 

 

Det har vært gjennomført fire treningssamlinger to på Lefdal Ridesenter i Vestfold og to på Alvøen i 

Bergen, samt samling uten hest på Idrettshøyskolen og en kjøresamling på Starum med en ny ung kusk 

fra Alna-prosjektet.  Vi håper at dette er noe som også lar seg gjennomføre i de forskjellige regionene 

rundt om i landet. 

 

Vi har fått et eget reglement for kjøring som er gjennomgått i samsvar med Torunn Knævelsrud, leder 

av Tkr. 

 

Medlemmer av utvalget samt trener og Esther Hoff fra administrasjonen i NRYF har vært på 

Valnesfjorden Helsesportssenter i Nord-Norge for å informere om Ridning for Funksjonshemmede og 

deres muligheter. 

 

Det har vært arrangert nivåklasser på lands- og elitestevner.  Flere rideklubber har vært med på å 

legge inn nivåklasser i løpet av sesongen. Det har også vært opprettet nivåklasser på distrikts- og 

klubbstevner.  Det er gledelig at flere ryttere har meldt til start i 2012. 

.   

Det er per i dag fire klassifisører for ridning, to nasjonale; Hilde Stømner og Carola Biberg, og to 

internasjonale; Trille Staubo og Tone Grinde Seeberg. I tillegg er der en klassifisør for blinde og 

svaksynte; Randi Skarpaas Tranheim. Ettersom det stadig komme henvendelser fra nye ryttere, er det 

viktig å kunne tilby disse klassifisering. 2012 har vært et aktivt år for våre klassifisører. 

Trille Staubo og Tone Grinde var invitert til et internasjonalt forum for klassifisører i Lausanne der 

det ble drøftet nye tanker og ideer.  

Det ble også arrangert et møte med de fire klassifisørene og medlemmer fra Grenutvalget på 

Rytterforbundet i høst. 

 

Mesterskap 2012   

NM for funksjonshemmede er siden 2006 en integrert del av NM-Dressur. NM ble arrangert av Nes 

Rideklubb på Romerike.  

VM KJØRING 

Liv Ryen Kristiansen deltok i VM i Kjøring i Nederland. Hun har også tidligere vært med på flere 

internasjonale mesterskap. 

PARALYMPICS 2012 

Etter iherdig innsats klarte Norge å kvalifisere seg til Paralympics 2012 i London, og et lag bestående 

av Anne Cecilie Ore, Marianne Muri og Jens Lasse Dokkan deltok. Kjell Myhre satt i Ground Jury.  

 

Økonomi  

Økonomi, regnskap og budsjett har vært gjenomgått på utvalgets møter. Midlene til barn og unge har 

vært benyttet til treningssamlinger, støtte til klubber som arrangerer nivåklasser og samlinger der barn 

og unge er representert.  

 

Konklusjon  

Det har vært og er fortsatt en lang og krevende prosess å få funksjonshemmede inkludert i ride- og 

kjøremiljøet. For å få dette til, må vi ha god og åpen kommunikasjon med utøverne og støtteapparatet 

deres. Klubber og kretser må støtte opp om rekrutteringen ettersom det ofte er på klubb- og kretsnivå 

vi finner nye utøvere.. Samarbeid med terapiridningen er også viktig. Der kan det være aktuelle ryttere 

som ønsker å satse på sporten. 
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Det har kommet flere nye utøvere til i 2012 og flere har blitt klassifisert, men det er ikke alltid like lett 

å få dem i gang. Vi ønsker at klubber og kretser setter i gang tiltak som kan gi flere 

funksjonshemmede mulighet til å starte opp med ridning og kjøring. Vi må ta vare på de utøverne vi 

allerede har, og gi dem mulighet til å utvikle seg videre. Disse må også selv vise initiativ, søke 

informasjon på www.rytter.no, og andre aktuelle fora. 

 

Utvalget vil fortsette med å gjøre ryttersport for funksjonshemmede bedre kjent for alle og legge til 

rette for de utøverne som ønsker å satse på dette.   

 

 

 

 

12.9     Mountet Games 2012   
 

Grenutvalget 2012  

Eivind Kjuus, leder 

Inger Hilmersen 

Per Erik Holst 

Tor Arne Akselsen 

Elisabeth Faye Gaarder 

Marianne Jarlset 

Frank Sørensen 

Karen S. Houge 

Tove Lise Topstad  

 

Det ble gjennomført 8 fysiske møter i 2012.  

 

Mounted Games ble tatt opp som gren i NRYF i juli 2012. Det tidligere styret, og nå grenutvalget, har 

stått som arrangør av alle stevner og mesterskap arrangert i Norge innen vår gren. Dette er relativt 

ressurskrevende, men vi har opparbeidet god rutine på stevnegjennomføring. Framover er det en 

utfordring å engasjere rideklubber som stevnearrangører og å utdanne og kvalitetssikre teknisk 

personell innenfor dømming, banebygging, stewarding, mm. 

 

Sportssatsing og utvikling av norske landslag har vært et annet fokusområde for oss. Norge presterer 

normalt innenfor topp 10 blant 15–18 konkurrerende nasjoner i internasjonale lagmesterskap, som EM 

og VM. Det er et sportslig mål og ambisjon å bedre våre prestasjoner 3–4 plasser på rangeringen i 

løpet av like mange år. I denne sammenheng har tilgangen til ressurser og kompetanse i NRYF vært 

svært verdifull. Framtidig satsing og fokusområder er nærmere beskrevet i vår sportsplan. 

 

Breddetiltak er også et viktig fokusområde for oss. Mounted Games har et stort potensiale i å nå ut til 

klubbmiljøet, og vi ønsker å nå eksisterende og nye ryttere. Vi vil derfor utarbeide et opplegg for 

rekruttering med enkle øvelser tilpasset rideskoler/klubber og yngre utøvere. Opplegget må være 

tilpasset ridning og konkurrering på små baner. Vi vil prioritere ressurser fra vårt miljø til instruksjon 

og veiledning for å hjelpe dette i gang. 

   

http://www.rytter.no/
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12.10   Norsk Islandshestforening 

 
Årsmelding 2012 

ÅRSRAPPORT 2012  
NORSK ISLANDSHESTFORENING - STYRET 

Styret  

Styret har i perioden bestått av: 

Leder, Tor Våland 

Nestleder, Jenny Lindheim 

Sekretær, Margrethe Esaiassen 

Leder i Utvalg for dommere og utdanning, Hanne Hestevik 

Leder i Utvalg for sport, Kristin C. Hauge 

Leder i Utvalg for avl, Torgeir Strøm 

Leder i Utvalg for barn, ungdom og bredde, Ingrid Haugen 

Varamedlem, Mette Steffensen –Fossan  

 

Organisasjonssekretær, Bente Skoie har møtt fast på styremøtene. 

Regnskapsfører Hilde Karin Skogly har vært innkalt til møter der det har vært naturlig. 

 

18. januar 2013 trakk Tor Våland seg fra vervet som styreleder. Jenny Lindheim trådte inn som leder i 

hans fravær. 

 

Antall medlemmer 

Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2575 medlemmer, hvorav 888 familiemedlemmer, 

fordelt på 32 lokallag. I 2011 var medlemstallet 2460 fordelt på 36 lokallag.  

 

Møter 

Styret har i driftsåret 2012 hatt 6 styremøter og behandlet 55 saker.  

 

HOVEDSAKER 

Styret har i perioden arbeidet med følgende hovedsaker:  

 

Sentral innkreving av kontingent 

Årsmøtet vedtok i 2012 at det kunne innføres sentral innkreving av kontingent for de lokallag som 

ønsket det. I august ble det sendt ut avtaler til klubbene for signering, og ved utgangen av 2012 hadde 

24 klubber tilsluttet seg ordningen. Styret valgte en løsning det danske selskapet Sporti har utviklet 

for Dansk Islandshestforening. Det ble holdt en workshop for lokallagene under lokallagsmøtet og 

sendt ut informasjonsbrev til medlemmer i klubbene som har tilsluttet seg ordningen, rett etter nyttår. 

Løsningen var tilgjengelig fra 31.januar 2013. 

 

Nye nettsider  

I vår ble de nye nettsidene til NIHF lansert. Organisasjonssekretæren har jobbet jevnt og trutt 

gjennom året for å fylle opp nettsidene med interessant stoff for medlemmene i organisasjonen. Det er 

holdt konkurranser for å få inn bilder og nyttige tips, som igjen gjør nettsidene mer attraktive. 

 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
97 

 

 

Islandshestforum  

Høsten 2012 vedtok styret at det var ønskelig med 2-års kontrakt med redaktør, og dermed ble det ikke 

fornyet avtale med eksisterende redaktører. I årets siste måned ble Mette Sattrup engasjert som ny 

redaktør for Islandshestforum, med ansvar for utgivelser f.o.m. nr. 2 i 2013. 

 

Sponsorer  

Nye sponsorer er kommet til i året som er gått. Ny hovedsponsoravtale ble undertegnet med 

salprodusenten Hrimnir, i juni. Det er også inngått avtale med Kingsland om sponsing av tøy til 

landslag. 

 

AEG  

NIHF ble igjen invitert til å holde gangartskonkurranse, seminarer og klinikk, samt prisutdeling av nye 

priser for islandshestmiljøet under gallamiddagen, første helgen av AEG 2013. Styret utnevnte 

arrangementskomité og priskomite for å planlegge arrangementet. 

 

Leonardosamarbeid om Rideknappen  

NIHF er involvert i søknad om EU-midler til et toårig prosjekt for å oversette den islandske 

rideknappen til engelsk og et skandinavisk språk. Rideknappen er en trinnvis opplæringsmodell for 

ryttere. Målet er å komme i gang med opplæring av kursinstruktører innen utgangen av 2015. 

Offisielle samarbeidspartnere om søknaden til EU er Strømsholm og Wången. Norsk Hestesenter er 

samarbeidspartner på vegne av NIHF. 

 

Norges Rytterforbund  

Jenny Lindheim har vært styrets kontaktperson mot Norges Rytterforbund og har vært i møte med 

generalsekretær og grenansvarlige for islandshest. Hun deltok også på Utviklingsforum sammen med 

kretsledere og grenledere fra alle kretser og grener i forbundet. Her fikk vi også holde en presentasjon 

om hvilke breddetiltak NIHF arrangerer. 

 

Nordisk Islandshestforening / VM2015  

I forbindelse med at de nordiske land i fellesskap skal arrangere VM 2015 i Herning i Danmark ble 

Nordisk Islandshestforbund stiftet under Nordisk mesterskap i Eskilstuna. Styret i forbundet har 

kommet godt i gang med å klarlegge forbundets mandat og mål. Even Hedland er valgt til leder av 

dette styret, og er NIHFs representant i dette arbeidet. 

 

Internasjonale møter  

FEIF konferansen 2012: Leder, organisasjonssekretær og en representant for hvert av utvalgene deltok 

på konferansen. FEIF har satt fokus på fritidsryttere, og det er dannet et eget utvalg/komite for 

”Leasure Riding”. Inge Kringeland er valgt inn som nytt medlem i avlsutvalget i FEIF. 

 

AKTIVITETER  

Møte i ungdomsrådet  

Møte i Ungdomsrådet (ungdomsrepresentanter fra lokallagene) ble holdt på Gardermoen i etterkant av 

årsmøtet 17.mars 2012. 

 

Lokallagsmøte høsten 2012  

Lokallagsmøtet ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen 27.-28.oktober 2012. Det var 77 påmeldte. 

Møtet inneholdt blant annet workshop om sentral innkreving av kontingent, via IT-løsningen Sporti, 

og diskusjoner i regi av utvalgene. På festmiddagen ble det utdelt priser de beste sportsrytterne og 

avlshestene fra sesongen 2012. 
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Sigurbjörn Bárðarson og Sigríður Björnsdóttir holdt faglige innlegg om henholdsvis Leisure riding, 

FEIFs satsingsområde for 2012, og resultater fra utvidede undersøkelser av konkurransehester på 

Island sommeren 2012. 

 

ØKONOMI  

NIHF er en frivillig organisasjon med 1,3 årsverk fordelt i mellom 70 % stilling stambok og 60 % 

stilling organisasjonssekretær. Stambokkontor er lokalisert på Ulefoss i Telemark og 

organisasjonssekretær har kontor på Tredal i Lindesnes kommune. NIHF er en organisasjon som 

jobber for å fremme Islandshesten og aktiviteter i forbindelse med det. NIHF består av i tillegg til 

ansatte, et styre og 32 lokallag med egne budsjett. 

 

Regnskapet for 2012 viser et underskudd på kr 207 702,- , dette skyldes i hovedsak økte utgifter til 

nye nettsider, regnskap og Forum, samt en inntektssvikt knyttet til stambokkontoret. Regnskapet er 

ikke revidert pr. dags dato. 

 

Årsbudsjettet for 2013 har tatt høyde for fjorårets underskudd, og det er ønskelig at man de neste 

årene bygger opp egenkapitalen igjen etter to år med underskudd. 

De ansatte har et bra arbeidsmiljø, tiltak for å bedre det fysiske arbeidsmiljøet har de selv fått og tatt 

ansvaret for. De ansatte er fordelt med 1 kvinne i 60 % stilling og en mann i 70 % stilling. 

 

Kjønnsbalansen i styret er slik: 71 % kvinner og 29 % menn. 

Forholdene ved organisasjonen gir ingen negative miljøpåvirkninger, organisasjonen administrerer 

aktiviteter ute i det frie, aktivitetene medfører ingen negative miljøvirkninger. 

Styret er av den oppfatning at det er gode forutsetninger for fortsatt drift. 

 

 

Februar, 2013  

 

Jenny Lindheim  

Fungerende leder  

 

Margrethe Esaiassen 

Sekretær 

 

Kristin C. Hauge 

Leder sportsutvalget  

 

Torgeir Strøm 

Leder avlsutvalget 

 

Hanne Hestevik  

Leder Dommere og Utdanning  

 

Ingrid Haugen 

Leder barn, ungdom og bredde 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
99 

 

 

13  Organisasjonsmessig  

representasjon 
 

 
 

 

 

Norges Rytterforbund har i perioden vært representert overfor følgende organisasjonsenheter og 

institusjoner (bortsett fra forbundsrepresentasjon ved spesielle stevner): 

 

 

Organisasjon e.l. NRYF representert ved: 

 

Norges idrettsforbund og olympiske og  2011  Kristin Kloster Aasen/Per Anders Owren 

paralympiske komité – Ledermøte  2012 Kathinka Mohn/Per Anders Owren 

 

Nordisk/Baltic-møte 2011 Carsen Sørlie/Nina Rasmussen  

 2012 Nina Johnsen/Siri Evjen  

 

EEF General Assembly  2011  Kathinka Mohn/Tomas Torgersen  

 

FEI General Assembly 2011 Per Anders Owren  

   

FEI General Assembly/EEF Meeting  2012  Per Anders Owren  

 

FEI Sportsforum  2012 Per Anders Owren/Nina Johnsen/ 

  Heidi Nässelqvist   

 

Representantskapet Norsk Hestesenter 2011 Kathinka Mohn/Per Anders Owren  

 

Styret Norsk Hestesenter 2011/2012 Per Gulaker 

 

Utdanningsrådet Norsk Hestesenter 2011/2012 Nina Rasmussen/Kirsten Arnesen   

 

FEI Tribunal 2011/2012 Randi Haukebø  
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SAK 5 Behandling av regnskap for 2011-2012   
 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
101 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
102 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
103 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
104 

 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
105 

 

 
 

 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
106 

 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
107 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
108 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
109 

 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
110 

 

 

 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
111 

 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
112 

 

 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
113 

 

 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
114 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
115 

 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
116 

 

 
 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
117 

 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
118 

 

 

 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
119 

 

 
 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
120 

 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
121 

 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
122 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
123 

 

 
 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
124 

 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
125 

 

 

 
 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
126 

 

 

 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
127 

 

 

 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
128 

 

 

 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
129 

 

 

 

 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
130 

 

SAK 6 Innkomne forslag og saker 
 
 

 

6.1 Stemmerett til grenutvalgene  
 

Innenfor fristen for innsending av saker har det kommet inn følgende forslag fra Grenutvalget i sprang 

(GU-S):  

«Per i dag har grenutvalgene uttalelsesrett ved Ryttertinget, men ingen stemmerett.  

Grenutvalget i sprang ønsker å fremme forslag om at grenutvalgene under Norges Rytterforbund blir 

stemmeberettiget på Ryttertinget. 

Utvalgene sitter tett på utøvere, støtteapparat, klubber, kretsene, organisasjonen i NRYF, samt øvrige 

instanser innenfor sporten. Vi mener derfor selv at vi har god forståelse for sporten totalt, noe som 

gir oss en god innsikt i styrker og svakheter ved systemet. Basert på denne kunnskapen vil vi, sammen 

med landets klubber og kretser, ha muligheten til å være med å skape et styre som ivaretar sportens 

interesser. Vi ønsker at dette forslaget blir tatt opp på Ryttertinget 16. mars 2013.»  

Forslag til vedtak:  

Forslagsrett er en forutsetning for å kunne stemme. I henhold til NIFs lov, kapittel 2: Felles 

bestemmelser for samtlige organisasjonsledd, § 2-5 (9) er det kun organisasjonsledd som har 

forslagsrett på tinget i overordnet organisasjonsledd. Grenutvalgene er ikke et organisasjonsledd, og 

kan således ikke gis forslagsrett. På denne bakgrunn avvises forslaget fra Grenutvalget i sprang.  

 

 

 

6.2 Forslag om endring av lovene til behandling på Ryttertinget 17. mars 2013  
 

Innenfor fristen har Buskerud Rytterkrets sendt inn forslag om endring av lovens § 20, Komiteer og 

utvalg:   

Pkt 2 lyder i dag: «Valgkomiteen velges på Ryttertinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og 

har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på 

tinget.» 

Forslag til endret pkt 2: «Valgkomiteen velges på Ryttertinget på fritt grunnlag, og har som oppdrag å 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget.»  

Begrunnelse: «Det er Ryttertinget som skal velge valgkomité. Med den nåværende formulering vil det 

sittende styre ha en betydelig innvirkning på valgene siden det skal komme med en innstilling. Dette 

er prinsipielt ikke heldig, valgene skal være åpne og frie. Det er en del av valgkomiteens naturlige 

plikter å kommunisere med styret og komiteer for å få til gode og levedyktige løsninger.» 

Forslag til vedtak:  

På bakgrunn av Norges idrettsforbunds lov kapittel 2: Felles bestemmelser for samtlige 

organisasjonsledd, § 2-18 velges valgkomiteen på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.  

På denne bakgrunn avvises forslaget fra Buskerud Rytterkrets.  
 
 
 

6.3 Utvidelse av forbundsstyret med ansatte- og ungdomsrepresentant  
 

Lov for Norges Rytterforbund (NRYF) av 10. desember 1915, § 13 nr. 10, slår fast hvilke verv styret i 

NRYF skal inneholde.  Ansatterepresentant og ungdomsrepresentant er i dag en del av NIFs styre. 

Følgende vedtak ble fattet i Forbundsstyret 26. mai 2011, jf protokoll 4/2011:  
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27/11 ANSATTEREPRESENTANT I FS 

Vedtak:  

Forbundsstyret vedtar at den til enhver tid valgte representant for de ansatte gis observatørstatus i 

styret inntil kommende rytterting. FS vedtar videre at det på kommende rytterting fremmes forslag om 

lovendring, slik at antall styremedlemmer utvides til også å omfatte en representant fra de ansatte.  

 

28/11 UNGDOMSREPRESENTANT I FS 

Vedtak:  

FS vedtar at den til enhver tid valgte leder av ungdomskomiteen gis observatørstatus i styret inntil 

kommende rytterting. FS vedtar videre at det på kommende rytterting fremmes forslag om lovendring, 

slik at antall styremedlemmer utvides til også å omfatte leder av ungdomskomiteen. 
 

Forslaget krever endring av NRYFs lov § 20 og må vedtas av Ryttertinget.   

Forslag til vedtak: 

Lov for Norges Rytterforbund av 10. desember 1915, § 20 (2) gis følgende innhold: 

§ 20 Norges rytterforbunds styre 

(2) Styret består av: 
a)  President og visepresident                                                                                                                       

b) 5 styremedlemmer                                                                                                                                   

c)  Ansattes representant, valgt av og blant administrasjonens ansatte. Vedkommende har  

 personlig vararepresentant                                                                                                                            

d) Leder av Ungdomskomiteen. 

 

 
 

6.4 NRYFs lov – endringer jfr NIFs  lovnorm for særforbund  
 

Lov for Norges Rytterforbund (NRYF) av 10. desember 1915, med senere endringer senest av 

Ryttertinget 2007, er ikke lenger oppdatert i henhold til NIFs lovnorm for særforbund, og må således 

oppdateres i henhold til denne. NIFs lovnorm for særforbund er av 2012.  

Loven må vedtas av Ryttertinget, og deretter godkjennes av Idrettsstyret etter innstilling fra NIFs 

lovutvalg.  

NRYFs opprinnelige lov (VEDLEGG 1), NIFs lovnorm for særforbund (VEDLEGG 2) og forslag til ny 

lov for NRYF (VEDLEGG 3). 

Forslag til vedtak:  

Lov for Norges Rytterforbund av 10. desember 1915, med endringer tilpasset Norges Idrettsforbunds 

lovnorm for særforbund av 2012, godkjennes.  

 

 

 

 

SAK 7 Tilsette statsautorisert/registrert revisor  

og fastsette honorar 

 
  FS’ forslag til vedtak:  

FS fremmer forslag om at revisjonsfirmaet 

  AS Revision v/statsautorisert revisor Otter Brødholt 

tilsettes som revisor, og at honoraret fastsettes av forbundsstyret  

i henhold til gjeldende satser. 
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SAK 8 Fastsette kontingent for de etterfølgende 2 år 

 
Anledning til å erstatte dagens abonnementsordning for Hestesport med kontingent  
 

1. Dagens kommunikasjonskanaler  

NRYF har i dag bladet Hestesport og tre nettsteder; rytter.no, hestesport.no og horsepro.no. 

Hestesport utkommer åtte ganger pr år, og utvikles mer i retning av feature/reportasje, mens 

nyheter kommer på hesetsport.no. Horsepro.no gir stevneinformasjon og resultater.  

2. Økonomi  

Hestesport er primært finansiert gjennom obligatorisk abonnement på pt kr. 250,- pr år, betalt 

av klubbene etter antall blader levert, dvs redusert med flere medlemmer i samme familie, 

medlemmer i flere klubber etc. Hestesport hadde i 2012 et opplag på ca. 15.000, mens vi har 

35.000 medlemsskap. Øvrig finansiering ved annonser i Hestesport og et mindre løssalg 

gjennom Narvesens distribusjonssystem, Interpress. Hestesport er en positiv bidragsyter til 

NRYFs resultat.  

3. Trender innen kommunikasjon    

 Kommunikasjon på papir har en fallende trend pga dagens medievaner.  

 Brukerne krever/forventer nåtid informasjon.  

 Annonseinntekter på digitale medier vokser raskt.  

 Kundenes betalingsvilje for digitale tjenester vil styrkes.  

 Mobil vil fortsette veksten.    

4. Forslag til strategi  

 Videreføre Hestesport i overskuelig fremtid med et aktivt redaksjonsråd og 

kostnadseffektiv og lønnsom drift.  

 Videreutvikle systemene for medlemsadministrasjon og kommunikasjon for å få 

raskere og mer effektiv informasjon, kommunikasjon og nyhetsoppdatering, og 

samtidig en styrket plattform for økte inntekter fra annonsører og brukere.  

 Vurdere å erstatte dagens pålagte abonnement på Hestesport, betalt av klubbene, med 

en kontingent pr medlem, og Hestesport som en medlemsfordel for rideklubbens 

medlemmer.  

 Overgang fra pålagt abonnement til kontingent danner grunnlag for lavere 

inngangsbillett for det enkelte medlem i rideklubben. Det antas at dette vil øke 

rekrutteringen. Økte medlemstall styrker klubbøkonomien samt grunnlaget for statlige 

tilskudd gjennom Norges Idrettsforbund, kommunal støtte og en bedre posisjon 

overfor sponsorer og samarbeidspartnere.  

Forslag til vedtak:  

Forbundsstyret gis i kommende tingperiode anledning til å ilegge sine medlemslag kontingent, jf 

NRYFs lov § 5. 1. ledd. Kontingenten kommer istedenfor dagens betalingsordning for Hestesport.  



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
133 

 

SAK 9    BEHANDLING AV BUDSJETT  
 

 
BUDSJETTFORSLAG FOR ÅR 2013 OG 2014     Side 1. 

Tekst Regnskap  Budsjett Budsjett  

  2012 2013 2014 

ADMINISTRASJON AVD. 10 
         Inntekter 
   Salg idrettsmateriell 661 658 660 

Hestelisens og hestepass 1919 1955 1975 

Rytterlisens 3866 3800 3850 

Tilskudd fra NIF 1568 1580 1600 

Samarbeidsavtaler 1240 400 420 

Diverse inntekter 1128 1240 1300 

     Sum inntekter 10381 9633 9805 

     Kostnader 
   Varekostnad -572 -698 -702 

Lønnskostnader -2197 -2234 -2295 

Driftskostnader (husleie, kontordrift, IT) -699 -700 -740 

Reise og oppholdskostnader -30 -33 -35 

Andre driftskostnader -230 -229 -227 

STYRE AVD. 20 
   Møtekostnader -128 -128 -130 

Sum driftskostnader adm. og styre -3855 -4021 -4130 

     Resultat 6526 5612 5675 

    INFORMASJON,  
MARKED OG KOMMUNIKASJON 

   

    HESTESPORT BLAD AVD.95 
        Inntekter 
   Annonsesalg 1724 1697 1700 

Abonnementsalg 4096 3874 3913 

     Sum inntekter 5820 5572 5613 

     Kostnader 
   Trykking og grafisk formgiving -823 -831 -846 

Lønn og sos.avg. redaksjon og media -1276 -851 -876 

Blad og WEB redaksjonskostnader -1979 -2192 -2190 

Utbetalt provisjon av annonsesalg -562 -519 -534 

     Sum kostnader -4641 -4394 -4446 

          Resultat 1179 1178 1167 

    MARKED,  KOMMUNIKASJON AVD. 96 
   Salg web annonser 565 620 830 

    Lønnskostnader inkl. sosiale avg. -661 -948 -969 

Driftskostnader -685 -555 -570 

    Sum kostnader -1346 -1503 -1539 

        Resultat -781 -883 -709 
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    BUDSJETTFORSLAG FOR ÅR 2013 OG 2014     Side 2. 

Tekst Regnskap  Budsjett Budsjett  

  2012 2013 2014 

A K T I V I T E T  
   SPORT AVD. 40 
   Inntekter 
   Tilskudd fra NIF 80 300 300 

NRYF avgifter og  aktivitetsinntekter 483 252 253 

Sponsorinntekter 1362 425 825 

     Sum inntekter 1925 977 1378 

Kostnader 
   Innkjøp premier og idrettsmateriell -1460 -390 -842 

Lønnskostnader inkl. sos. avgifter -3602 -2819 -2852 

Driftskostnader -1931 -2185 -2216 

Tilskudd NIHF og klubbstøtte -374 -295 -295 

Sum  kostnader -7367 -5689 -6204 

         Resultat -5442 -4713 -4826 

    UTDANNING AVD.30 
   Inntekter 
   Tilskudd fra NIF 400 1230 1230 

Kurs inntekter 401 277 277 

     Sum inntekter 801 1507 1507 

Kostnader 
   Lønn og sos. avg. -252 -253 -253 

Driftskostnader utdanning -983 -1370 -1375 

Sum kostnader -1235 -1623 -1628 

         Resultat -434 -116 -121 

    KLUBB, KRETS OG BREDDE 
   

    ORGANISASJON OG UTVIKLING AVD. 32 
   Inntekter 
   Årlig hestelisens 1105 1120 1122 

NRYF avgifter 786 1210 1227 

Tilskudd fra NIF 2849 2501 2501 

Spillemidler til utstyr 718 732 747 

    Sum inntekter 5458 5563 5597 

Kostnader 
   Lønn og sos. avgifter -1028 -1126 -1152 

Aktiviteter i klubb og krets -1752 -1638 -1638 

Anlegg -2 0 0 

Krafttak ridebaner -1105 -1120 -1122 

Utbetalte utstyrsmidler-klubber -718 -732 -747 

Utbetalte NRYF avgifter-kretsandel -199 -240 -245 

HorsePro -1551 -1763 -1866 

     Sum Kostnader -6355 -6620 -6769 

         Resultat -897 -1057 -1173 
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BUDSJETTFORSLAG FOR ÅR 2013 OG 2014     Side 3. 

Tekst Regnskap  Budsjett Budsjett  

  2012 2013 2014 

GRENUTVALGENE 
   FUNKSJONSHEMMEDE AVD.  31 
   Aktivitetsinntekter 1989 1293 1598 

Aktivitetskostnader -2036 -1293 -1598 

     Resultat -47 0 0 

    SPRANG AVD. 50 
   Aktivitetsinntekter 2299 2343 2310 

Aktivitetskostnader -2367 -2343 -2310 

     Resultat -68 0 0 

    DRESSUR AVD. 60 
   Aktivitetsinntekter 2328 2410 2360 

Aktivitetskostnader -2329 -2410 -2360 

    Resultat -1 0 0 

    FELTRITT AVD. 70 
   Aktivitetsinntekter 788 796 802 

Aktivitetskostnader -795 -796 -802 

     Resultat -7 0 0 

    MOUNTED GAMES AVD. 75 
   Aktivitetsinntekter 0 152 180 

Aktivitetskostnader 0 -152 -180 

     Resultat 0 0 0 

    DISTANSE AVD. 80 
   Aktivitetsinntekter 362 364 368 

Aktivitetskostnader -356 -364 -368 

     Resultat 6 0 0 

    VOLTIGE AVD.85 
   Aktivitetsinntekter 272 273 278 

Aktivitetskostnader -263 -273 -278 

     Resultat 8 0 0 

    KJØRING AVD.90 
   Aktivitetsinntekter 221 190 192 

Aktivitetskostnader -185 -190 -192 

     Resultat 37 0 0 

    DRIFTSINNTEKTER TOTALT 33209 31692 32818 

DRIFTSKOSTNADER TOTALT -33191 -31671 -32804 

    Driftsresultat 18 21 13 

    Finansinntekter 161 126 132 

Finanskostnader -67 -21 -22 

     RESULTAT 112 126 123 
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KOMMENTARER TIL BUDSJETTET 2013 – 2014 
 

 

Budsjettet for 2013-2014 har til hensikt å gjenspeile NRYFs organisasjon og aktiviteter. 

Forbundsstyret har vært opptatt av å synliggjøre offentlige tilskudd og øremerkede midler, under de 

respektive aktivitetsområder.  

 

Det er dog noen kontoer som er sammenslått til større summer, som ikke gir detaljert oversikt. 

Kommentarene under har til hensikt å gi en ytterligere spesifisering av enkelte poster. 

 

ADMINISTRASJON 
Inntekter: 

Salg idrettsmateriell Rideknappen, dressurprogram, kursbok  

Grønt Kort, etc. 

Sponsor og samarbeidsavtaler Agria Dyreforsikring 

Diverse inntekter Refusjon av mva, provisjon fra lisensforsikring, 

andre bonuser etc. 

 
Kostnader: 

Varekostnad Innkjøp av idrettsmateriell for videresalg 

FEI pass 

Andre driftskostnader Utgifter til Idrettsbutikken 

Forsikring, kontingenter og tap på fordringer. 

 

 

INFORMASJON, MARKED OG KOMMUNIKASJON 

 
HESTESPORT BLAD 

Inntekter: 

Abonnement Hestesport 

 

Budsjett er basert på prinsippet om selvkost,  

dvs. produksjon og distribusjonskostnader blir 

dekket av abonnementsinntekter. 

 

Kostnader: 

Redaksjonskostnader medlemsblad Kjøp av artikler og bilder, porto og 

distribusjon,  

Driftskostnader WEB Utvikling og drifting av nyheter fra 

Hestesport på nettet og sosiale media. 

 

 

MARKED OG KOMMUNIKASJON 

Kostnader: 

Driftskostnader  Markeds og profileringstiltak knyttet til ulike 

stevner og arrangement.  

Informasjon og presse. Sponsorarbeid. 

WEB og sosiale media. Utvikling ny nett 

plattform. 
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AKTIVITET 
 

SPORT 

Inntekter: 

Tilskudd øremerket barn, unge og bredde (NIHF) 

 

 

 

 

Aktivitetsinntekter 

 

Sponsoravtaler 

Andel tilskudd tildelt Norsk Islandshestforening  

Øvrig tilskudd er fordelt på grener og avdelinger. 

Dette fremgår av budsjettet. 

 

Andeler fra deltagere på felles konferanser 

 

Barteravtale Horze Norge (landslagsjakker) 

Agria Dyreforsikring (veterinærer). 

Kostnader: 

Driftskostnader Kontor, IT, felleskostnader, FEI reglement og 

kalender, antidoping.  

Tilskudd NIHF Andel aktivitetstilskudd fra NIF + Barn- og unge- 

midler tildelt Norsk Islandshest forening 

 
UTDANNING 

Inntekter: 

Tilskudd fra NIF øremerket barn, unge og bredde 

 

Kursinntekter 

Sentrale prosjekter relatert til trenerutvikling, 

Grønt Kort og andre utdanningstiltak. 

Andeler fra deltakere for kursene trener I, II og 

Kjøretrener I. 

Kostnader: 

Aktivitetskostnader Prosjekter relatert til trenerutvikling, 

Utdanningstiltak lokalt. Kostnader til komiteer 

og teknisk personell, Nasjonal og internasjonal 

utdanning. 

Kursene trener I, II. Kjøretrener I. 

 

KLUBB, KRETS OG BREDDE  

ORGANISASJON OG UTVIKLING 

Inntekter: 

Tilskudd fra NIF Tilskudd øremerket barn, unge og bredde 

Regiontilskudd. 

Kostnader: 

Aktiviteter klubb og krets 

 

 

HorsePro 

Sentrale prosjekter relatert til klubbleder-

utvikling, klubbguider, samt aktivitetstiltak for 

barn og unge i regi av krets og klubb. 

Drift og utvikling av stevnearrangørsystemet 

+ andel av stevneavgifter. 

 

GRENUTVALGENE 

Aktivitetsinntekter Tilskudd fra NIF - aktivitet barn, unge og bredde, 

utviklingsorientert ungdomsidrett og 

grentilskudd. Samarbeidsavtaler grenrelatert. 

Andeler fra ryttere for trening og kurs. 

Aktivitetskostnader Aktivitetsmidler disponeres via 

Grenutvalgene og brukes i henhold til 

sportsplaner og reglement for bruk av midlene. 
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SAK 10 Valg 

 
 
På valg er:      Valgkomiteens innstilling:  
 
1. Styret 

 President  Per Anders Owren    Velges for 2 år  1)  

 Visepresident  Stian Øglænd    (ny) 
*)

   Velges for 4 år   

 Styremedlem  Anne Kristin Mathiesen   Velges for 4 år  

 Styremedlem  Robert Ruud     Velges for 4 år 

 Styremedlem  Ove A. Tysnes    (ny) 
**)

  Velges for 2 år  2)  

 Styremedlem  Lill Svele     Velges for 4 år  
    
 Varamedlem  Kristin Brækken  (ny) 

***)
  Velges for 2 år 

 

 Varamedlem  Hallgeir Oftedal  (ny) 
****)

  Velges for 2 år  
 
 Styremedlem Kristin G. Andresen    Ikke på valg  
 

1) Velges for restperiode på 2 år etter Kristin Kloster Aasen, som har trukket seg.  

2) Velges for restperiode på 2 år etter Berit Kjøll, som har trukket seg.  

 

2.  Kontrollkomité    

 Leder  Sverre Fordal     Velges for 2 år  

 Medlem  Giert Spæren     Velges for 2 år 

 Medlem  Pernille Kring Gulowsen  Velges for 2 år 

 Varamedlem  Bernt-Håkon Andresen    Velges for 2 år 

 Varamedlem   Gunnar Hammer     Velges for 2 år  

 

3.  Ankeutvalg       

 Leder   Anja Beck    (ny)    Velges for 2 år 

 Medlem   Eivind Davik       Velges for 2 år 

 Medlem   Ove Natland      Velges for 2 år  

 Medlem  Arnt Ove Bjerkaas     Velges for 2 år  

 Medlem  Kari Heistad   (ny)    Velges for 2 år 

 Varamedlem   Nina von Hirsch (ny)    Velges for 2 år 

 Varamedlem   Anlaug Thorsen     Velges for 2 år 

 

4.  Lovkomité      

 Leder    Erik Elstad     Velges for 2 år  

 Medlem  Per Gulaker     Velges for 2 år 

 Medlem  Liv Mette Moxnes     Velges for 2 år 

 Medlem   Elisabeth Heber    Velges for 2 år  

 

5.  Teknisk Komité reglement (TKr)   

 Leder    Torunn Knævelsrud     Velges for 2 år   

 Medlem  Ivar Alme      Velges for 2 år 

 Medlem  Hege Trulsen      Velges for 2 år 

 Medlem  Harald Farbrot     Velges for 2 år  

 Medlem  Tom Brunsell  (ny)     Velges for 2 år  

 

Valgkomiteen har bestått av Harald W. Gulliksen (leder), Torbjørg Antonsen , Kjell Myhre og 

varamedlem Elin Heistad.  

  

FS gis mandat til å velge representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
139 

 

Nedenfor følger presentasjoner av Stian Øglænd, Ove A. Tysnes, Kristin Brækken og  

Hallgeir Oftedal.  

 

 
*)

 Stian Øglænd 

Klubb: Sørkedalen Rideklubb. Styremedlem i Stiftelsen Elveli Kjøre- og Rideklubb 

Sitter i valgkomiteen til Sørkedalen Rideklubb 

Medlem av sportsgruppen til Moss Rideklubb  

Gren: Sprang 

Stian Øglænd er født i 1983. Sivil status: Samboer.  Yrke: Rådgiver Aon Norway AS.  

Sitter i GU-Sprang. Har undervisning og oppfølging av ca 40 sprangryttere ca 10 timer i uken. Er med 

og arrangerer Arctic Equestrian Games årlig.  

 

 
**)

 Ove A. Tysnes   

Klubb: Leder i Tanum Rideklubb. Også leder i Oslo og Akershus Rytterkrets.  

Gren: Dressur  

Ove A. Tysnes er født i 1954. Yrke: Siviløkonom/»Authorized Coach». Playroom AS.  Sivil status: 

Gift og har to døtre, begge konkurranseryttere, så han er godt kjent i miljøet innen dressursporten. Har 

vært medarrangør av Tanumstevnene; alt fra Pinsestevnet/Lands-elitestevne i Dressur via 

klubbstevner til Lag NM 2011.  

 

 
***)

 Kristin Brækken 

Klubb: Styremedlem Melhus Hestesportsklubb 

Gren: Kjøring / Dressur / Sprang 

Kristin Brækken er født i 1966. Yrke: Veterinær og gårdbruker. Sivil status: Gift med Norald 

Brækken,  har to sønner. Hun innehar amatør kuske-lisens i DNT. Har startet lette dressurklasser. En 

av sønnene rir aktivt Sprang på MB-nivå. Har sterkt engasjement i hestesporten. Vil arbeide for 

rekruttering, bredde og topp. Ønsker en sterkere oppdrett, og har drevet med avl siden -86.    

 

 
****)

 Hallgeir Oftedal  

Leder av Vest-Agder Rytterkrets siden 2009. Sprangdommer 1.  

Født 1952. Yrke: Journalist, driver med kriminal- og rettsreportasje i  Fædrelandsvennen.  

Gift med Hanne Karin Vikre, ivrig dressur-rytter. Datter: Rakel Vikre Oftedal, som er sprangrytter. 

Familien har to hester. Mange års erfaring innenfor organisasjonslivet, særlig idretten. Er sterkt 

engasjert i organisasjon, informasjon og kommunikasjon, og spesielt opptatt av digitale utfordringer 

innenfor interessefeltet.  

 

 

Forslagene anbefales enstemmig av valgkomiteen.  

 

 

 

SAK 11 Bestemme sted for neste Rytterting 
 

  Ryttertinget 2015: 

 

FS’ forslag til vedtak: FS fremmer forslag om å gis mandat til  

å bestemme sted for Ryttertinget 2015. 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
140 

 

VEDLEGG 1 – NRYFs opprinnelige lov  

 

 

 

 

 

 
 

LOV FOR NORGES RYTTERFORBUND 

 

 

Lov for Norges Rytterforbund, stiftet 10. desember 1915. 

 

Vedtatt den 24. november 1974 med senere endringer senest av Tinget 20. mars 2011. 

 

Godkjent av Idrettsstyret -1) 

 

§ 1 Formål 

Norges Rytterforbunds formål er å fremme ridesporten i Norge, og representere idretten internasjonalt. 

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 

grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd. 

 

§ 2 Organisasjon 

Norges Rytterforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer ridesport og som er medlemmer av 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). -2) Idrettslagene kan organiseres i 

særkretser. 

 

Norges Rytterforbund er medlem av NIF og Fédération Equestre Internationale (FEI), og er underlagt de til 

enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse. 

Opptak av nye idrettsgrener i særforbundet må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. 

Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved 

avslag kan særforbundet fremme forslag om opptak av den nye idrettsgrenen på det første ordinære Idrettsting. 

 

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 6, 11, 12, 13 og 14 gjelder særforbundet uavhengig av hva som måtte stå i 

særforbundets egen lov. 

 

§ 3 Oppgaver og kompetanse 

Norges Rytterforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de 

krav og utfordringer rytterforbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.  

 

Norges Rytterforbund er den høyeste faglige myndighet for ridesporten i Norge. -3) Med faglig myndighet menes 

myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak:  

a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. 

b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener. 

c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at 

særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner. 

d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j. 

 

Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av Norges 

Rytterforbund.  

 

§ 4 Medlemskap 

Alle idrettslag som organiserer ridesport og er medlem av NIF har rett til å bli medlemmer i Norges 

Rytterforbund. 

Søknad om medlemskap sendes Norges Rytterforbund via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.  
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Alle idrettslag som er tilsluttet Norges Rytterforbund plikter å overholde NIFs og Norges Rytterforbunds lover, 

sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak. 

 

§ 5 Kontingent/avgifter 

Ryttertinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 

 

Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på Ryttertinget. Styret kan frata lag, 

som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i Norges Rytterforbund, og 

anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende. 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse  

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres 

vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt 

arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap.  

 

§ 7 Kjønnsfordeling  

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg m.v. i NIF og 

NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 

 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal 

være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og 

utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke 

med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

 

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 

 

§ 8 Inhabilitet 

For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7. 

 

§ 9 Straffesaker 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 

 

§ 10 Ryttertinget 

Norges Rytterforbunds øverste organ er Ryttertinget som holdes hvert annet år innen utgangen av mai..- 4).  

 

Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, -5) til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. -

6) Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som 

skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 4 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 

saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget. Elektronisk forsendelse er å anse som 

sendt.  

 

Lovlig innkalt ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jfr. NIFs lov § 2-5. 

 

På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker 

kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. -7) 

 

§ 11 Representasjon på Ryttertinget 

På Ryttertinget møter med stemmerett: 

a) Norges Rytterforbunds styre. 

b) Representanter fra  klubber etter følgende skala: -8) 

For medlemstall t.o.m. 100   1 representant 

For medlemstall fra 101 t.o.m. 300  2 representanter 

For medlemstall over 300 3 representanter, som er det høyeste antall 

representanter en klubb kan ha. 

c) 1 representant for hver rytterkrets/ rytterutvalg 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter 

fullmakt.  
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Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av Norges Rytterforbund. 

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens 

arbeidsområde: 

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er 

forhindret fra å møte. 

b) Kontrollkomiteens medlemmer. 

c) Valgkomiteens medlemmer 

d) Revisor. 

e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de saker som 

ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på særforbundstinget.  

 

§ 12 Ledelse av tinget 

Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e) representant(er). 

 

§ 13 Ryttertingets oppgaver 

Ryttertinget skal:  

a) Godkjenne de fremmøtte representantene. 

b) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

c) Velge dirigent(er), sekretær(er) -9) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

d) Behandle beretning for særforbundet. 

e) Behandle særforbundets regnskap i revidert stand. 

f) Behandle innkomne forslag og saker. 

g) Fastsette kontingent og avgifter. 

h) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

i) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Norges Rytterforbunds regnskap. 

j) Foreta følgende valg: -10) 

1. President og visepresident -11) 

2. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer -12) 

Hvert 4. år velges henholdsvis, leder og 2 styremedlemmer. Det påfølgende Tingår velges det 

for 4 år; nestleder og 3 styremedlemmer. 2 varamedlemmer velges på hvert Ting (altså hvert 2. 

år).  

3. Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

4. Domsutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer -13) 

5. Appellutvalg med leder, 2-4 medlemmer og 1-2 varamedlemmer -13)  

6. Lovkomité med leder og 3 medlemmer 

7. Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet 

8. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem  

      11.      Bestemme sted for neste Rytterting. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 

 

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En 

arbeidstaker i et allianseidrettslag, eller lag organisert av allianseidrettslaget, er ikke valgbar til verv i 

allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i 

perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 

 

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller 

er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke 

valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk 

person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.   
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§ 14 Stemmegivning på Ryttertinget 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmene. 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler 

som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes 

over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas 

omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 

valget ved loddtrekning.  

 

For å være gyldig, må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.  

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har 

oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så 

bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

§ 15 Ekstraordinært Rytterting 

Ekstraordinært Rytterting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 

a) Vedtak av Idrettsstyret. -14) 

b) Vedtak av Ryttertinget. 

c) Vedtak av forbundsstyret. 

d) Krav fra de organisasjonsledd som på siste Rytterting representerte minst ¼ av de 

stemmeberettigede representanter. 

Ekstraordinært Rytterting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av 

tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.  

 

§ 16 Norges Rytterforbunds styre 

Rytterforbundet ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene.  

 

Styret skal: -15)  

1. Iverksette Ryttertingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

2. Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet.  

3. Påse at Rytterforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte, i samsvar med de vedtak 

som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at 

Norges Rytterforbund har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og 

har en forsvarlig økonomistyring. -16) 

4. Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 

5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt 

utarbeide mandat/instruks for disse. 

 

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

 

Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når internasjonale saker og spørsmål 

skal behandles. Representanten fra det internasjonale særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men 

ikke stemmerett. 

 

Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til 

internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer. 

 

I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre diskutere særforbundets standpunkt i internasjonale 

idrettspolitiske saker. 
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Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 

stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

 

§ 17 Rettigheter til idrettsarrangement 

For bestemmelser om rettigheter til idrettsarrangement gjelder NIFs lov § 14-1.  

 

§ 18 Mediarettigheter 

For bestemmelser om  mediarettigheter gjelder NIFs lov § 14-2.  

 

§ 19 Bestemmelser om konkurranseforbud 

Idrettsstyret og styret i Norges Rytterforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd 

tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, 

eller samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever saklig grunn. 

 

Særforbundet fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse, jfr. NIFs § 14-3. 

 

§ 20 Komiteer og utvalg  

Norges Rytterforbund skal ha følgende faste komiteer: 

1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-18. Kontrollkomiteens plikter er nærmere 

beskrevet i disse bestemmelser. 

2. Valgkomiteen velges på Ryttertinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget.  

3. Lovkomiteen bestående av leder og 3 medlemmer, som velges på Ryttertinget og arbeider i henhold til 

sitt mandat. 

 

Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 16 pkt. 5. 

 

Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer. De møter med 

forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 

 

§ 21 Lovendring  -17) 

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, 

og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 

 

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at 

de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. 

 

Lovendringer gjort på Idrettstinget, som har konsekvenser for særforbundet, trer i kraft umiddelbart. 

 

§ 22 Oppløsning -18) 

Forslag om oppløsning av Norges Rytterforbund må først behandles på ordinært Rytterting. Blir oppløsning 

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Rytterting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, 

må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

I tilfelle oppløsning, eller annet opphør av Norges Rytterforbund, tilfaller eiendeler NIF eller formål godkjent av 

Idrettsstyret. 

 

Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. 
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Fotnoter: 

 

(1) Jfr. NIFs §§ 2-2, 2-15 og 6-5.  

(2) Navnet trer i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.  

(3) Jfr. NIFs lov § 6-2, som skisserer hva som menes med faglig myndighet, og med opplisting av hva 

som ikke kommer inn under myndighetsområdet. 

(4) Det enkelte særforbund avgjør med tingvedtak når tinget skal avholdes og tingperiodens lengde.  

(5) Jfr. NIFs lov § 2-8. 

(6) Jfr. § 11 i denne lov. 

(7) Jfr. NIFs lov § 2-9. 

(8) Representasjon til særforbundsting bestemmes i særforbundets lov, dog slik at idrettslagene skal 

være representert. For særforbund som omfatter så mange lag at det kan være aktuelt å regulere 

lagsrepresentasjonen gjennom sine særkretser, utarbeider særforbundet egne rutiner for dette.   

(9) Sekretær(ene) behøver ikke å være valgt(e) representanter(er). 

(10) Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på tinget. Det er ikke noe i veien for at 

tinget i tillegg kan velge andre tillitspersoner som det er behov for. 

(11) I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes. 

(12) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Det er ikke noe i 

veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 

(13) Særforbund kan velge ikke å ha domsutvalg og appellutvalg. Alle straffesaker må i så fall 

oversendes NIFs domsutvalg for behandling. Sanksjoner i forhold til kamp- og 

konkurransereglement må i så fall avgjøres av styret i vedkommende særforbund. 

(14) Jfr. NIFs lov § 2-12. 

(15) Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det 

kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.  

(16) Se NIFs lov § 2-17. 

(17) Jfr. NIFs lov § 2-15. 

(18) Jfr. NIFs lov § 2-16. 
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VEDLEGG 2 – NIFs lovnorm for særforbund  

 

 

Generelt om lovnorm for særforbund 

 

Ufravikelig lovnorm  

Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av 

Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det særforbundet må ha i sin 

egen lov. NIFs lov og lovnorm for særforbund skal legges til grunn i alt lovarbeid i særforbundet.   

 

Lovendringer  

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært ting etter å ha vært oppført på saklisten og krever 

2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes for godkjenning til Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt. Lovendringer i særforbundets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. 

Lovendringer vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt. Ved endring av loven kan særforbundet legge til det særforbundet selv anser som 

nødvendig å ha regulert i egen lov, for eksempel regler om den interne organisering av særforbundet, 

sammensetning av styret mv.  

 

Motstrid mellom særforbundets lov og NIFs regelverk/lovnorm 

Tilleggene/endringene i særforbundets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og 

forskrifter) eller mot denne lovnormen. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i særforbundets lov og 

NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i særforbundets lov være tilsvarende ugyldig. 

 

Fleridrettsforbund 

Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov § 6-4 krever. 

 

NIF lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjenglig på www.idrett.no 

 

 

 

 

Lovnorm for særforbund 
 

(Vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) 

 

 

Lov for Norges XX forbund, stiftet …………………(dato/år), med senere endringer, senest 

av……………………….(dato/år), godkjent av Idrettsstyret 
1
den………………..(dato/år). 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1 Formål 

(1) Særforbundets formål er å fremme XX idretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. 

(2) 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) Særforbundet er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer XX idretten og som er medlemmer av 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan organiseres i 

særkretser/regioner.   

                                                 
1
 Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. Delegasjonsreglementet. 

http://www.idrett.no/
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(2) Særforbundet  er medlem av NIF og……………….. (de(t) internasjonale forbund for XX idretten), og skal 

følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet uavhengig av hva som måtte stå i 

særforbundets egen lov. 

(3) Opptak av nye idretter i særforbundet samt endring av særforbundets navn, må forelegges Idrettsstyret for 

godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon 

av idrett. Ved avslag kan særforbundet fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære 

Idrettstinget. 

(4)Alle idrettslag som er tilsluttet særforbundet plikter å overholde NIFs og særforbundets regelverk, 

sikkerhetsforskrifter og vedtak. 

 

§ 3 Oppgaver og kompetanse 

(1) Norges XX forbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de 

krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.  

(2) Norges XX forbund er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med faglig myndighet menes 

myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak:  

e) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. 

f) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener. 

g) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at 

særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner. 

h) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j. 

(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av 

særforbundet.  

 

§ 4 Medlemskap 

(1) Alle idrettslag som organiserer XX idretten og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i forbundet. 

(2) Søknad om medlemskap sendes Norges XX forbund via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.  

 

§ 5 Kontingent/avgifter 

(1)Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 

(2)Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata 

lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i særforbundet, og anbefale 

overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende. 

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

 

§ 6 Kjønnsfordeling   

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i særforbundet 

skal det velges personer fra begge kjønn.  

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det 

skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges 

eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med 

ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 

denne bestemmelsen.   

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse 

av bestemmelsen.
2
  

 

§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.  

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst en måned 

og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

 (2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særforbundet: medlem av styre, 

valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg.
3
   

                                                 
2
 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 

3
 De særforbund som opprettholder eget doms- og appellutvalg må legge til ”domsutvalg, appellutvalg” i denne 

bestemmelsen.   
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(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor 

komiteens eller utvalgets arbeidsområde.  

(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i særforbundet.  

(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under særforbundstinget. Kun 

representasjonsberettiget idrettslag/særkrets/region kan fremme forslag til behandling på særforbundstinget.  

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker  

(1) Arbeidstaker i særforbundet er ikke valgbar til verv i særforbundet eller overordnede organisasjonsledd. 

Tillitsvalgt som får ansettelse i særforbundet plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet 

opphører.   

(2) Arbeidstaker i særforbundet kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i 

overordnede organisasjonsledd.  

 (3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes 

med et ansettelsesforhold med særforbundet.  

(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at særforbundet gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere 

medlemmer blant de ansatte til særforbundets styre.  

(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.  

(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.
4
    

 

§ 9 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til særforbundet  

(1) En person som har en avtale med særforbundet som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av 

særforbundet er ikke valgbar til verv innen særforbundet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, 

ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av 

særforbundet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av særforbundet. Tillitsvalgt som får en slik 

avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant 

til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.  

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.  

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.
5
 

 

§ 10 Inhabilitet  

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en 

avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:   

a) når vedkommende selv er part i saken.  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så 

nær som søsken.  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller 

annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til 

vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 

fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. 

Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i særforbundet.   

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten 

eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige 

interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.   

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller 

som saken ellers direkte gjelder.  

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom 

det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved 

avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i 

                                                 
4
 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 

5
 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 

som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen 

stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller 

kostnad.   

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det 

kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv 

forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.  

 

§11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i særforbundet vedtaksføre når et flertall av 

medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 

stemme avgjørende.  

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling
6
 eller ved fjernmøte

7
. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier 

av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet 

av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. 

Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.   

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

§12 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse  

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres 

vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for 

tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal 

fremkomme av årsberetningen.  

 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

(1) Særforbundet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og 

revisjonsbestemmelsene i revisorloven. 

(2) Særforbundet skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs 

lov § 2-12.   

(3) Bankkonti skal være knyttet til særforbundet og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4) For særforbund som avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette et budsjett som inneholder alle 

hovedposter i resultatregnskapet. 

(4) For særforbund som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette langtidsbudsjett frem til neste 

ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig 

forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle 

hovedposter i resultatregnskapet.  

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv 

egenkapital.  

(6) Særforbundet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med 

betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til 

årsoppgjøret. Særforbundet kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra særforbundet og 

beslutning fra Idrettsstyret.   

 (7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til særforbundets størrelse og 

virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til 

slike disposisjoner.  

 

                                                 
6
 For eksempel møte per e-post. 

7
 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14 Særforbundstinget 

(1) Norges XX forbunds høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes…………….
8
.  

(2) Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. 

Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. 

Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som 

skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 4 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 

saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget.  

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning 

av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles  

(4)Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på 

utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av 

saklisten. 

 

§ 15 Representasjon på særforbundstinget 

(1) På særforbundstinget møter med stemmerett: 

d) Særforbundets styre. 

e) Representanter fra særkretser og/eller idrettslag etter følgende skala
9
: 

(2) Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter 

fullmakt.  

(3) Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av særforbundet. 

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

f) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er 

forhindret fra å møte 

g) Kontrollkomiteens medlemmer 

h) Valgkomiteens medlemmer 

i) Revisor 

j) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de saker som 

ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på særforbundstinget. 

 

§ 16 Ledelse av tinget 

Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er). 

 

§ 17 Særforbundstingets oppgaver 

(1)Særforbundsstinget skal:  

k) Godkjenne de fremmøtte representantene. 

l) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

m) Velge dirigent(er), referent(er)
10

 samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

n) Behandle beretning for særforbundet. 

o) Behandle særforbundets regnskap i revidert stand. 

p) Behandle forslag og saker. 

q) Fastsette kontingent og avgifter. 

r) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

s) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap. 

t) Foreta følgende valg
11

:
12

 

                                                 
8
 Det enkelte særforbund avgjør med tingvedtak når tinget skal avholdes og tingperiodens lengde 

9
 Representasjon til særforbundsting bestemmes i særforbundets lov, dog slik at idrettslagene skal være 

representert. For særforbund som omfatter så mange lag at det kan være aktuelt å regulere lagsrepresentasjonen 

gjennom sine særkretser, utarbeider særforbundet egne rutiner for dette.   
10

 Referent(ene) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representanter(er). 
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1. Leder og nestleder
13

 

2. …..styremedlemmer og …..varamedlemmer
14

 

3. Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene. 

5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem  

(2)Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

§ 18 Stemmegivning på særforbundstinget 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 

fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.   

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være 

skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller 

som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 

stemmene anses som ikke avgitt.  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas 

omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 

valget ved loddtrekning.   

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har 

oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så 

omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9. 

 

§ 19 Ekstraordinært særforbundsting 

(1) Ekstraordinært særforbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 

e) Vedtak av særforbundsstyret 

f) Vedtak av særforbundstinget. 

g) Vedtak av Idrettsstyret. 

h) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting representerte minst ¼ av de 

stemmeberettigede representanter.   

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.   

(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.  

(4) Ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om 

innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.
15

 

 

§ 20 Særforbundets styre 

(1)Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene.  

(2)Styret skal
16

: 

1. Iverksette særforbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

2. Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet. 

                                                                                                                                                         
11

 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre tillitspersoner 

det er behov for. 
12

 Særforbund kan ikke ha egne doms- og appellutvalg for behandling av straffesaker, se dog NIFs lov § 11-11 

(2). Særforbundet må vurdere om det skal ha et eget disiplinær-/sanksjonsutvalg for behandling av saker etter 

egne kamp- og konkurranseregler.  
13

 I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes 
14

 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges til 

spesifikke oppgaver. 
15

 Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte, 

jf. NIFs lov § 2-19 (2). 
16

 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret.  
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3. Påse at særforbundets 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 særforbundet har en 

tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 

økonomistyring. 

4. Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 

5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt 

utarbeide mandat/instruks for disse. 

(3) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

(4)Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når internasjonale saker og 

spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale særforbundets styre møter med tale- og 

forslagsrett, men ikke stemmerett. 

(5) Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til 

internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer. 

(6) I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, diskutere særforbundets standpunkt i internasjonale 

idrettspolitiske saker. 

 

§ 21 Komiteer og utvalg 

(1) Særforbundet skal ha følgende faste komiteer: 

1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er nærmere 

beskrevet i disse bestemmelser. 

2. Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av 

valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

(2)Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. 5. 

(3)Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer. De møter med 

forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

§ 23 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 

Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 

 

§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  

 

§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud 

Idrettsstyret og styret i særforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF 

rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid 

med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 

 

§ 26 Lovendring 

(1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha vært oppført på 

saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av særforbundet selv 

trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.
17

 Godkjenningen er 

begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt
18

 pålegge nødvendig 

endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  

                                                 
17

 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.  
18

 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.  
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(4) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av særforbundet selv.  

 

§ 27 Oppløsning - Sammenslutning 

(1)Forslag om oppløsning av særforbundet må først behandles på ordinært særforbundsting. Blir oppløsning 

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært særforbundsting 3 måneder senere. For at oppløsning skal 

skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

(2)Ved oppløsning eller annet opphør av særforbundet, tilfaller særforbundets overskytende midler etter 

avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.  

(3)Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og 

nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 26. 
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VEDLEGG 3 – Forslag til ny lov for NRYF  
         

 

Lov for Norges Rytterforbund 

 

(Vedtatt av Ryttertinget 17. mars 2013) 

 

 

Lov for Norges Rytterforbund, stiftet 10. desember 1915, med senere endringer, senest av  

20. mars 2011, godkjent av Idrettsstyret 
19

den………………..(dato/år). 

 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1 Formål 

(1) Norges Rytterforbunds formål er å fremme ridesporten i Norge, og representere denne idretten 

internasjonalt. 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd. 

  

§ 2 Organisasjon 

(1) Norges Rytterforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer ridesport og som er 

medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan 

organiseres i særkretser/regioner. 

(2) Norges Rytterforbund  er medlem av NIF og Fédération Equestre Internationale (FEI) og skal 

følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for Norges Rytterforbund uavhengig av 

hva som måtte stå i rytterforbundets egen lov. 

(3) Opptak av nye idrettsgrener i Norges Rytterforbund, samt endring av Rytterforbundets navn, må 

forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idrettsgrenen faller inn under 

NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan Rytterforbundet fremme forslag 

om opptak av den nye idrettsgrenen på det første ordinære Idrettstinget. 

(4)Alle idrettslag som er tilsluttet Norges Rytterforbund plikter å overholde NIFs og Rytterforbundets 

regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak. 

 

§ 3 Oppgaver og kompetanse 

(1) Norges Rytterforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det 

imøtekommer de krav og utfordringer ridesportens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett 

stiller.  

(2) Norges Rytterforbund er den høyeste faglige myndighet for ridesporten i Norge. Med faglig 

myndighet menes myndighet i saker som omfatter ridesporten med følgende unntak:  

a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. 

b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener. 

c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at 

Rytterforbundet selv iverksetter kontrollrutiner. 

d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j. 

(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll 

av Norges rytterforbund.  
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§ 4 Medlemskap 

(1) Alle idrettslag som organiserer ridesport og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i 

Norges Rytterforbund. 

(2) Søknad om medlemskap sendes Norges Rytterforbund via idrettskretsen. Utmelding skjer på 

samme måte.  

 

§ 5 Kontingent/avgifter 

(1)Ryttertinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 

(2)Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på Ryttertinget. Styret 

kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i 

Rytterforbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 

gjelder tilsvarende. 

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

 

§ 6 Kjønnsfordeling  

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i 

Rytterforbundet skal det velges personer fra begge kjønn.  

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 

slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 

personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. 

Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 

dispensasjon fra denne bestemmelsen.   

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende 

oppfyllelse av bestemmelsen.
20

  

 

§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.  

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst 

en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særforbundet: medlem av styre, 

valgkomité, kontrollkomité, ankeutvalg, lovutvalg, Teknisk Komité reglement (TKr).  

(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som 

ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.  

(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært Rytterting i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.  

(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært 

Rytterting.  

(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under Ryttertinget. Kun 

representasjonsberettiget idrettslag/særkrets/region kan fremme forslag til behandling på Ryttertinget.  

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker  

(1) Arbeidstaker i Norges Rytterforbund er ikke valgbar til verv i Rytterforbundet eller overordnede 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i Rytterforbundet plikter å fratre tillitsvervet, og 

gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  

(2) Arbeidstaker i Rytterforbundet kan ikke velges eller oppnevnes som representant til Ryttertinget 

eller møte i overordnede organisasjonsledd.  

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold med Rytterforbundet.  
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(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at Rytterforbundet gir de ansatte rett til å utpeke et eller 

flere medlemmer blant de ansatte til Rytterforbundets styre.  

(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.  

(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.
21

    

 

§ 9 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til Norges 

Rytterforbund  

(1) En person som har en avtale med Norges Rytterforbund som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av Rytterforbundet er ikke valgbar til verv innen Norges Rytterforbund eller 

overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en 

juridisk person med økonomiske interesse i driften av Rytterforbundet. Begrensningen gjelder ikke for 

styremedlem oppnevnt av Norges Rytterforbund. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, 

ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 

representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.  

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.  

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.
22

 

 

§ 10 Inhabilitet  

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Norges Rytterforbund er inhabil til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken.  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken.  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 

tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 

innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær 

personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

Rytterforbundet.  

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 

representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes 

standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter 

seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem 

deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen 

av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers 

ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 

Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før 

spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 

avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever 

det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal 

vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.  
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§11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i Norges Rytterforbund vedtaksføre når et 

flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 

stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling
23

 eller ved fjernmøte
24

. Ved skriftlig saksbehandling 

sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig 

vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette 

treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og 

kommunisere med hverandre.  

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

§ 12 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse  

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som 

påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt 

arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.  

 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

(1) Norges Rytterforbund er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i 

regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven. 

(2) Norges Rytterforbund skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens 

oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.   

(3) Bankkonti skal være knyttet til Rytterforbundet og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4)For Norges Rytterforbund som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal Ryttertinget fastsette 

langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av 

langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene 

mellom tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet.  

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av 

positiv egenkapital. 

(6) Norges Rytterforbund kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 

sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal 

opplyses i note til årsoppgjøret. Rytterforbundet kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter 

søknad fra forbundet og beslutning fra Idrettsstyret.  

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til forbundets størrelse og 

virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt 

fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.  

 

 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14 Ryttertinget 

(1) Norges Rytterforbunds høyeste myndighet er Ryttertinget som avholdes annet hvert år.  

(2) Ryttertinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har 

representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett 

eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i 
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henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 4 uker 

før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut 

senest 2 uker før tinget. Elektronisk forsendelse anses som sendt. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør Ryttertinget hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 

behandles. 

(4)Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på 

utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved 

godkjenning av saklisten. 

 

§ 15 Representasjon på Ryttertinget 

(1) På Ryttertinget møter med stemmerett: 

a. Norges Rytterforbunds styre. 

b. Representanter fra klubber etter følgende skala: 

For klubber t.o.m. 100 medlemmer   1 representant 

For klubber fra 101 t.o.m. 300 medlemmer  2 representanter 

For klubber med over 300 medlemmer 3 representanter, som er det høyeste 

antall representanter en klubb kan ha.  

c. 1 representant for hver rytterkrets/utvalg.  

(2)Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av 

styret etter fullmakt.  

(3)Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av særforbundet. 

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder 

er forhindret fra å møte 

b) Kontrollkomiteens medlemmer 

c) Valgkomiteens medlemmer 

d) Revisor 

e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de 

saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på tinget. 

 

§ 16 Ledelse av Ryttertinget 

Ryttertinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) 

representant(er). 

 

 

§ 17 Ryttertingets oppgaver 

(1)Ryttertinget skal:  

a) Godkjenne de fremmøtte representantene. 

b) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

c) Velge dirigent(er), referent(er)
25

 samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

d) Behandle årlige beretninger for Rytterforbundet. 

e) Behandle Rytterforbundets årlige regnskaper i revidert stand. 

f) Behandle forslag og saker. 

g) Fastsette kontingent og avgifter. 

h) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

i) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Rytterforbundets regnskap. 

                                                 
25

 Referent(ene) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representanter(er). 



NRYFs Årsberetning 2011-2012 

 

 
159 

 

j) Foreta følgende valg
26

:
27

 

1. President og visepresident
28

 

2. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
29

 

Hvert 4. år velges henholdsvis president og 2 styremedlemmer. På det påfølgende ting 

velges det for 4 år visepresident og 3 styremedlemmer. 2 varamedlemmer velges på 

hvert Rytterting (for 2 år). 

3. Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

4. Teknisk Komité reglement (TKr) med leder og 4 medlemmer, hvorav ett medlem skal 

være jurist. 

5. Ankeutvalg med leder og 2-4 medlemmer og 1-2 varamedlemmer, ett av medlemmene 

skal være jurist. 

6. Lovutvalg med leder og 3 medlemmer. 

7. Representanter til ting og møter i de organisasjoner Rytterforbundet er tilsluttet eller 

gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

8. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

9. Bestemme sted og tid for neste Rytterting. 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

§ 18 Stemmegivning på Ryttertinget 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte 

eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis 

det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det 

antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn 

halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 

avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 

valget ved loddtrekning.  

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9. 

 

§ 19 Ekstraordinært Rytterting 

(1) Ekstraordinært Rytterting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 

a) Vedtak av forbundsstyret 

b) Vedtak av Ryttertinget. 

c) Vedtak av Idrettsstyret. 
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 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre tillitspersoner 

det er behov for. 
27

 Særforbund kan ikke ha egne doms- og appellutvalg for behandling av straffesaker, se dog NIFs lov § 11-11 

(2). Særforbundet må vurdere om det skal ha et eget disiplinær-/sanksjonsutvalg for behandling av saker etter 

egne kamp- og konkurranseregler.  
28

 I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes 
29

 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges til 

spesifikke oppgaver. 
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d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste Rytterting representerte minst ¼ av de 

stemmeberettigede representanter.  

(2) Ekstraordinært Rytterting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.  

(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.  

(4) Ekstraordinært Rytterting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om 

innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.
30

 

 

§ 20 Norges Rytterforbunds styre 

(1)Norges Rytterforbund ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom 

tingene.  

(2) Styret består av : 

a)  President og visepresident  

b) 5 styremedlemmer  

c)  Ansattes representant, valgt av og blant administrasjonens ansatte. Vedkommende har  

  personlig vararepresentant   

d) Leder av Ungdomskomiteen. Vedkommende har personlig vararepresentant.   

(3)Styret skal
31

: 

1. Iverksette Ryttertingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

2. Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige 

myndighet. 

3. Påse at forbundets 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 

forbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og 

har en forsvarlig økonomistyring. 

4. Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 

5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, 

samt utarbeide mandat/instruks for disse. 

(4)Styret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 

forlanger det. 

(5)Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når internasjonale 

saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale særforbundets styre møter 

med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

(6)Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle 

kandidater til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer. 

(7)I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, diskutere Rytterforbundets standpunkt i 

internasjonale idrettspolitiske saker. 

 

§ 21 Komiteer og utvalg 

(1)Norges Rytterforbund skal ha følgende faste komiteer: 

1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er 

nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 

2. Valgkomiteen velges på Ryttertinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av 

valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

(2)Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (3) pkt. 5. 

(3)Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer. De 

møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 
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 Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte, 

jf. NIFs lov § 2-19 (2). 
31

 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret.  
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

§ 23 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 

Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 

 

§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  

 

§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud 

Idrettsstyret og styret i Rytterforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd 

tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, 

medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 

 

§ 26 Lovendring 

(1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Rytterting etter å ha vært oppført på 

saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 

Rytterforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir 

fullmakt.
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 Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt
33

 pålegge 

nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  

(4) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av Rytterforbundet selv.  

 

§ 27 Oppløsning - Sammenslutning 

(1)Forslag om oppløsning av Norges Rytterforbund må først behandles på ordinært Rytterting. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Rytterting 3 måneder senere. For at 

oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

(2)Ved oppløsning eller annet opphør av Norges Rytterforbund, tilfaller forbundets overskytende 

midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.  

(3)Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og 

nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, 

jf. § 26. 
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 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.  
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 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.  


