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RYTTERTINGET 2009 

 
Norges Rytterforbunds ordinære ting 
på Quality Airport Hotel Gardermoen 

Søndag 15. mars kl. 10.00 
 

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)   sekretær 
  c)   2 representanter til å undertegne protokollen 

Sak     4 Behandling av årsberetning for 2007-2008 

Sak     5 Behandling av regnskap for 2007-2008, 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 langtidsplan og langtidsbudsjett 

Sak   10 Valg 

Sak   11 Bestemme sted for neste rytterting 
 
Sak  2  Ryttertingets forretningsorden 
1. Tinget ledes av den valgte dirigent.  Protokollen føres av den valgte sekretær. 
2. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.  Taletiden er 5 min. 
 første gang og 3 min. andre gang og tredje gang.  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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SAK 4 – Behandling av årsberetning 2007-2008 

 
1  Styre og administrasjon m.v. 

 
Styret i Norges Rytterforbund har fra den 15. mars 2007 hatt følgende sammensetning: 
 

President:   Kristin Kloster Aasen 
Visepresident:   Trond Asmyr 
Styremedlem:   Susanna Henrichsen 
Styremedlem:   Anne Kristin Sydnes  
Styremedlem:   Sverre Fordal 
Styremedlem:   Robert Ruud  (permisjon fra sommer 2008) 
Styremedlem:   Per Anders Owren  
Varamedlem:    Anne Kristin Mathiesen  
Varamedlem:    Rolf Nøstdahl 

 
 
Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning: 
 

President:   Kristin Kloster Aasen 
Visepresident:   Trond Asmyr 
Styremedlem:   Anne Kristin Sydnes 

 
 
ADMINISTRASJONEN: 
 
 Generalsekretær    Kjell Myhre  
 Markeds- og kommunikasjonsansvarlig  Sissel Finstad  (fra 01.06.08) 
 Regnskapskonsulent     Mesud Burzic  
 Adm.koordinator     Elin Gravdal  
 Leder organisasjon/sport    Carsten Sørlie (fra 01.04.08) 

Konsulent funksjonshemmede/org.   Ingeborg Simensen      
Sportskoordinator, sprang   Nina Rasmussen  
Sportskoordinator, alle andre grener   Esther Hoff    
Konsulent utdanning/bredde   Elin Heistad (til 30.09.07)   
Konsulent utdanning/bredde    Caroline Enger (fra 05.11.07) 

 Sekretær sport Heste-/rytterlisens   Pamela Haugeland (til 31.08.08)  
 Sekretær sport Heste-/rytterlisens   Andreas Juelsen (fra 01.09.08)  
 Koordinator Teknisk Personell   Andreas Juelsen (01.03.07 - 31.08.08)  
 Sportssekretær, sprang    Rønnaug Pettersen Skorem (fra 15.05.08) 
 Sportssekretær, alle andre grener   Anne Kristin Kåvin (fra 01.12.08) 
 

Hestesport 
 Redaktør:     Anne Buvik   
 Redaksjonssekretær    Pia Henriksen    

 
Ansatt revisor:     Statsautorisert revisor Otter Brødholt 
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2  Tingvalgte komiteer og utvalg 
 
 
Kontrollkomité:     Domsutvalg: 
Giert Spæren, leder     Skjoldulf P.G. Lihaug, leder 
Gunnar Størseth, medlem     Jan Wallin, medlem  
Pernille Kring Gulowsen, medlem     Odd Løvaas, medlem 
Hans O. Tangen, varamedlem      Andreas Mauseth, varamedlem 
Bernt Håkon Andresen, varamedlem   Solveig Sundfær, varamedlem 

     
 
Appellutvalg:      Valgkomité: 
Erik Elstad, leder     Harald W. Gulliksen, leder 
Wenche Enersen, medlem    Per Gulaker, medlem 
Pieter Veening, medlem     Torbjørg Antonsen, medlem 
Torunn Knævelsrud, medlem    Gerd Rognerud, varamedlem  
Håkon Danielsen, medlem      
Anlaug Thorsen, varamedlem 
Haakon Brekke, varamedlem 
 
Lovkomité: 
Erik Elstad, leder 
Per Gulaker, medlem  
Elisabeth Heber, medlem 
Liv Mette Moxnes, medlem 
 
 
 
 
 

3  Faste oppnevnte komiteer 
 
2007       2008 
 
Teknisk Komité:     Teknisk Komité:   
Torunn Knævelsrud, leder     Torunn Knævelsrud, leder  
Erik Elstad        Erik Elstad 
Ivar Alme       Ivar Alme 
Harald Farbrot      Harald Farbrot 
 
Anleggsutvalg:       Anleggsutvalg:   
Robert Ruud, leder     Robert Ruud, leder 
Halvard Eik (til 05.06.07)     Anton Granhus  
Anton Granhus     Nina Braaten Johnsen  
Eli Lilleng      Leif Fjerdingstad  
Nina Braaten Johnsen     
 
Etisk råd:        Etisk råd: 
Anne Kristin Sydnes, leder    Anne Kristin Sydnes, leder 
Odd Magnus Knævelsrud    Odd Magnus Knævelsrud  
Nina Rasmussen     Nina Rasmussen 
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GRENUTVALGENE 
 
 
2007       2008 
 
Distanse:      Distanse:        
Lene Hammeren     Lene Hammeren  
Marit Rakvaag     Marianne Lindmark 
Marianne Lindmark      Marit Rakvaag 
Lisa Smeby       Lisa Smeby  
       Mina Blom 
 
Dressur:        Dressur:      
Elizabeth Farbrot     Elizabeth Farbrot 
Beate Grønstad     Beate Grønstad 
Øivind Ødemotland     Øivind Ødemotland 
Unni Henriksbø      Unni Henriksbø  
Else Hasvold      Else Hasvold  

 
Felt:       Felt:           
Per Anders Owren     Halvard Bakke Johnsen 
Karin Anja Arnesen      Martin Rauan 
Gro Våge      Lars Grøneng 
Lars Grøneng      Annicken Jegersberg  
Annicken Jegersberg     Nina Heimar Zachariassen   
       Line B. Lorentzen   
 
Kjøring:      Kjøring:           
Lene Kragh      Ellen Olsen 
Per Tore Vågø      Mina Lisa Schou 
Monica Stubseid     Kjell Stadheim 
Mina Lisa Schou      Atle Henden 
Kjell Stadheim       Cecilia Gjetanger 
 
 
Sprang:      Sprang:           
Terje Olsen-Nalum     Terje Olsen-Nalum (til mars 2008)  
Kenneth Sande     Jon Harald Gulliksen (fra april 2008)  
Siri Evjen      Nina Braaten (fra sept. 2008) 
       Siri Evjen  
 
 
Voltige:      Voltige: 
Mari Viko Rasmussen    Benedikte Zeiner 
Benedikte Zeiner     Stine Mari Døhl Aksnes (tom mai 08) 
Stine Mari Døhl Aksnes     Espen Hansen 
Espen Hansen      Elise Nettlehorst Jacobsen (fra juni 08) 
Tina M. Haug       Marit Walløe  
       Birgitte Løvlie  
 
Funksjonshemmede:    Funksjonshemmede: 
Helle Grigson      Helle Grigson 
Turid Løken       Silje Gillund 
Silje Gillund      Turid Løken  
Trille Staubo      Liv Ryen Kristiansen 
Liv Ryen Kristiansen      Trille Staubo (til okt. 08)  
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2007       2008 
 
Dressurdommerkomité   Dressurdommerkomité: 
Øivind Ødemotland  Øivind Ødemotland  
Trond Asmyr  Trond Asmyr  
Torunn Knævelsrud Torunn Knævelsrud 
Tuula Stie Tuula Stie  
 Morten Østenstad 

Sprangbanebyggerkomité   Sprangbanebyggerkomité     
Ole Tufte  Ole Tufte 
Anders Hafskjold  Terje Olsen-Nalum  
Petter Larsen  Petter Larsen 
Terje Olsen-Nalum  Anders Hafskjold 

Sprangdommerkomité  Sprangdommerkomité 
Ole Kristian Buer  Ole Kristian Buer 
Carsten A. Sørlie  Ivar Alme 
Ivar Alme  Håkon Danielsen 
Håkon Danielsen  Gunn Eva Killingberg 
Gunn Eva Killingberg  Bente Bysting 
 
Feltbanebyggerkomité     Feltbanebyggerkomité 
Anton Granhus      Leif Fjerdingstad  
Malvin Paulsen      Anton Granhus (til juni 08) 
Erik Mangerud      Malvin Paulsen  
Leif Fjerdingstad      Erik Mangerud  
Knut Beck       Knut Beck 
Tore Skedsmo      Tore Skedsmo 
Johan Fahlberg      Johan Fahlberg  
 
Norsk Islandshestforening    Norsk Islandshestforening 
Even Hedland, leder     Even Hedland, leder 
 
Utvalg for sport og utdanning:   Utvalg for sport og utdanning: 
Hege Nymoen      Hege Nymoen 
Jan Petter Reiersen     Gunn Iren Larsen 
Mary-Anna Moen     Mary-Anna Moen 
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4  Beretninger tingvalgte komiteer  
og utvalg 

 

 

4.1 Domsutvalget 
 

ÅRSBERETNING FOR 2007  
Domsutvalget har i 2007 ikke fått oversendt saker til behandling/pådømmelse.   

 
Formannen har deltatt i NIFs «Lov- og domsseminar» høsten 2007; nyttig som vanlig.  
Andre representanter fra Rytterforbundet deltok heller ikke dette året.   

 
ÅRSBERETNING FOR 2008  
Domsutvalget fikk i 2008 oversendt en sak til pådømmelse. Den ble behandlet på en 
grei måte og konsentrat av dommen er blitt publisert i Hestesport.  

 
Formannen har deltatt i NIFs «Lov- og domsseminar» høsten 2008; nyttig som vanlig.  
Andre representanter fra Rytterforbundet deltok heller ikke dette året.   

 
 

 
 
4.2     Appellutvalget 

 
Appellutvalget har ikke hatt saker til behandling i 2007/2008 

 

 
4.3     Lovkomiteen 
.  

Lovkomiteen har ikke hatt saker til behandling i 2007/2008 
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5  Tilslutning 
 
 
2007       2008 
 

Ifølge Idrettsregistreringen, hadde forbundet  Tallene pr. 31.12.2008 foreligger ennå ikke. 
pr. 31.12.07 361 klubber og et medlemstall  
på ca. 42 000. 
 
Følgende klubber ble nye medlemmer:  Følgende  klubber ble nye medlemmer: 
Rosseland Ryttersportklubb     Skiptvet Kjøre og Rideklubb  
Skinfakse Rytterklubb    Telemark Fjordhestlag  
Rosendal Rideklubb      Stauslandstunet Rideklubb  
Langklopp Hestesportklubb     Ramfjord og Omegn Hestesoprtsklubb  
Værlandet Køyre og Rideklubb    Sør-Varanger Rideforening  
Eidsvoll Hestesportsklubb     Skåra Rideklubb  
Rælingen Rideklubb      Lutsi Hestesportklubb  
Søndre Aas Gård kjøre- og rideklubb   Lunner Rideklubb  
Islandshestklubben TOPPUR    Bjerkreim Hestalag  
Vågan Hestesportsklubb     Averøy Hestesportklubb  
Finneidfjord Idrettslag – Ridning    Lardal Hesteforening  
Røros og Omegn Hstesportsklubb    Radøy Hestesportklubb  
Malvik Rideklubb      Islandshestklubben Vikingur  
Sunna Islandshestforening     Jotunheimen Hestelag  
Tvereggen Ridekubb        
Vardø og omegn ryttersportsklubb      
Klinga IL – Ridning        
Smøla Rideklubb         
Jondal Kjøre og Rideklubb        
Eidskog Ride og Kjøreklubb       
Innherred Hestesportsklubb       
Konglungen Rideklubb       
Selsvik Rideklubb        
Sveio Rytterlag        
Freyfaxi islandshestklubb       
 
 
Navneendring:  Navneendring: 
Fræna rideklubb  Flora Hestesportklubb  
(fra Fræna og Eide Rideklubb)   (fra Flora Køyre- og Rideklubb) 
Follo Hestesportsklubb     
(fra Sørmarka Ryttersportsklubb)      
 
 
Sammenslåing:  Sammenslåing: 
Skien Ryttersportsklubb og Grenland   Leirfjord Hesteforening, Alstahaug  
Rideklubb er slått sammen til:  Rideklubb og Hamnes Hestesports-  
Grenland ryttersportsklubb   klubb er slått sammen til:  
Mastra Hestesportklubb og Rennesøy   Syv Søstre Hestesportsklubb  
Rideklubb er slått sammen til:    
Mastra Hestesportklubb  
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2007       2008 
 
Gjenopptak: Gjenopptak: 
Mosjøen Hestesportklubb    
   
   
 
Følgende klubber er utmeldt av forbundet: Følgende klubber er utmeldt av forbundet: 
Nedenes Hestesportklubb  Atlet Voltige Team Hobøl  
Prestegården Ride- og Kjøreklubb  Otra Rideklubb  
Horneland Rideklubb  Bodø Hestesportklubb  
  
  
 
Avslag – ny klubb  
Vestnes Hestesportklubb  
  
Forbundet har særkretser i alle fylker, bortsett fra i Aust-Agder, hvor det er særutvalg. Oslo 
og Akershus er én særkrets. På Rytterkretstinget for Telemark rytterkrets og Vestfold 
rytterkrets, ble det, 12.02.08, besluttet å slå de to kretsene sammen til en region (Telemark 
og Vestfold Rytterregion), med en prøvetid på 2 år.  
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 6  Forbundsstyrets beretning  
for 2007 – 2008 

 
 
 
Generelt 
 

Den betydelige veksten i ryttersporten har fortsatt også denne tingperioden. Siste 
idrettsregistrering i 2007, viste ca. 42.000 medlemmer fordelt på 361 klubber. 

Langtidsplanen 2007-2011 er Forbundsstyrets styringsverktøy. Langtidsplanen følges opp 
rutinemessig og har en sentral plass på agendaen på alle styremøter. Styret har en ambisjon 
om at det enkelte styremedlem gis ansvar for planens ulike områder, og oppfølging av ulike 
tilbak og prosjekter. 

Forbundsstyret er et aktivt arbeidende styre, og det er derfor svært nyttig at styrets 
medlemmer innehar ulik kompetanse og har sin tilhørighet fra ulike grener og nivåer i 
organisasjonen. 

Generalsekretæren og administrasjonens fagansvarlige har det daglige ansvaret for 
oppfølging av enkeltsaker. 

Økt vekst – styrking av NRYFs administrasjon  

Forbundsstyret har iverksatt betydelige tiltak for å styrke administrasjonen for å møte den 
økte sportslige aktiviteten og veksten i medlemstall, som stiller store krav til administrativ 
tilrettelegging og oppfølgning fra sentralt hold. Det er opprettet egne seksjoner for sport, med 
egen leder og for kommunikasjon og marked, også med egen leder, samt generell økt 
bemanning i sportsseksjonen.  

Forbundsstyret har fulgt utvidelsen av bemanningen i administrasjonen tett, og er tilfreds 
med at administrasjonen har betydelig styrket kapasitet. Det tar nødvendigvis noe tid før 
rutiner og fordeling av arbeidsoppgaver flyter optimalt, men Forbundsstyret er av den 
oppfatning at prosessen styres meget godt av Generalsekretæren.  Se også Forbundsstyrets 
økonomiske årsberetning for 2007-2008. 

Forbundsstyret har også i siste tingperiode hatt stor glede og nytte av den overordnede 
idrettslige tilknytningen til NIF/Olympiatoppen. Spesielt gjelder dette i forhold til samarbeidet 
om deltakelse i de olympiske og paralympiske leker i Beijing(Hong Kong). Videre er det mye 
kompetanse og hjelp å hente i NIF/Olympiatoppen i forhold til de store organisasjonsmessige 
utfordringene som øker i omfang og kompleksitet. 
 
”Fremdrift og samling” i klubben 
Gjennom utarbeidelsen av gjeldende Langtidsplan, så Forbundsstyret viktigheten av å ha 
godt fungerende rideklubber som basis for aktiviteten. I løpet av de siste to år har vi sett at 
de konstruktive tiltak vi har utviklet for å utdanne trenere, ledere og utøvere, samt teknisk 
personell har fungert etter intensjonen om å lage bærekraftige rideklubber. Imidlertid ser 
Forbundsstyret nødvendigheten av å styrke klubbleddet i organisasjonen ytterligere.  
Det er en stor utfordring å møte de krav og forventninger som stilles innenfor idrettens 
organisasjonsstruktur. Innsatsen må derfor økes fra forbundets side i tillegg til en offensiv 
mobilisering av mennesker som kan bidra til å støtte og videreutvikle norsk ryttersport på 
idrettens premisser.  
 
Sport 
Det har vært mange sportslige høydepunkter i denne tingperioden.  
Spranglandslaget forserte målsetningen om OL deltakelse i 2012 ved å kvalifisere Norge til 
OL i 2008 med sin 6. plass under EM i Mannheim i 2007. Det norske laget leverte fantastiske 
resultater under OL i Hong Kong i 2008. I skrivende stund er lagets bronsemedalje fremdeles 
uavklart, da FEI Tribunalets avgjørelse om brudd på reglene om medisinering av hesten 
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Camiro, er anket av ansvarlig person til idrettens internasjonale voldgiftsdomstol (CAS). 
Individuelt kvalifiserte to av våre utøvere seg til finalen, og oppnådde henholdsvis en 9. og  
en 15. plass, et resultat det står meget stor respekt av. 
 
Landslaget i ridning for funksjonshemmede har befestet sin posisjon i norsk og internasjonal 
toppidrett gjennom fantastiske resultater både i VM 2007 og senest i Paralympics i 2008, der 
det norske laget sørget for lagbronse, samt 3 individuelle sølvmedaljer! 
 
I forhold til Langtidsplanens sportslige delmål for øvrige grener, er disse oppnådd gjennom 
deltakelse i respektive EM og VM i perioden. Norges 6. plass i EM for unge ryttere i dressur 
og 5. plass i EM for juniorer i distanseridning bør nevnes spesielt i denne sammenheng. 
  
Forbundsstyret er av den oppfatning at man har funnet gode ordninger for driftingen av 
sporten i de ulike grenene. Grenutvalgenes mandat er dog noe ulike, avhenging av hvorvidt 
grenenes omfang og nivå krever en profesjonell ledelse for drifting av landslag og uttak i alle 
alderskategorier. Dagens ordninger stiller også store krav til innsatsvilje og kapasitet i 
tillitsmannsapparatet. 
 
Forbundsstyret er stolte av den økte stevneaktiviteten, og ikke minst i forhold til internasjonal 
deltakelse. Antall ekvipasjer som deltar på internasjonale stevner i utlandet øker stadig. 
Videre registrerer Forbundsstyret den økte interessen for internasjonale stevner i Norge, 
hvor flere av grenene er representert.  Internasjonale stevner i Norge bidrar til å profilere 
norsk ryttersport her hjemme i tillegg til i internasjonal sammenheng, og gir norske utøvere 
en glimrende mulighet til å matche sine utenlandske konkurrenter også på hjemmebane. 
 
Økonomi 
 
NRYF finansierer deler av sin virksomhet gjennom offentlige tilskudd fra Kultur- og 
Kirkedepartementet til idretten. Forbundsstyret har i samarbeid med generalsekretæren stort 
fokus på å holde seg kjent med de til enhver tid gjeldende tilskuddsordninger. I tillegg til 
ordinære inntektskilder som rammetilskudd, og egne inntekter fra rytter- og hestelisenser, 
har NRYF i perioden også utnyttet de muligheter som finnes i forhold til å søke ekstra 
aktivitetsmidler på ulike områder.  Eksempler på dette er midler til barn unge og støtte til 
utstyr for klubber, jfr. NRYFs økonomiske årsberetninger for 2007 og 2008. 
 
Forbundsstyret er svært tilfreds med administrasjonens fokus på gode rutiner for 
økonomioppfølging, og er av den oppfatning at man har god kontroll over den økonomiske 
situasjonen. Grunnet høyere inntekter enn antatt, samt noen uforutsette ikke budsjetterte 
inntekter, viser årsresultatet et positivt avvik i forhold til budsjett, jfr. NRYFs økonomiske 
årsberetning for 2008. 
 
Hestesport og internett 
 
Hestesport har etablert seg som en integrert del av rytterforbundets virksomhet og i tillegg til 
å gi et vesentlig økonomisk bidrag, er vårt medlemsblad en viktig informasjonskanal direkte 
ut til alle rideklubbenes medlemmer. 
 
Løpende informasjon dekkes av www.rytter.no. NRYFs internettsider, er godt etablert, og 
statistikk for antall sidehenvisninger er stadig økende og lå i 2008 på i underkant av 400 000 
pr. mnd. Det arbeides kontinuerlig med tilpasning til brukernes behov. Forbundsstyret ser 
imidlertid at kommunikasjonsbehovet både overfor medlemmene og eksternt er 
overveldende. Det arbeides derfor med å rendyrke våre to informasjonskanaler for å 
optimalisere informasjonsflyten. I tråd med Langtidsplanen arbeides dessuten med en 
nettbasert løsning for distribusjon av nyheter fra Hestesport. Dette vil løse Hestesports og 
bladets utfordring i forhold til mangel på aktualitet.  
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HorsePro Stevne/ HorsePro Nett 
 
NRYF har i tingperioden, parallelt med videreutvikling av HorsePro stevne, utviklet en 
nettløsning HorsePro Nett som ivaretar terminliste/ resultat/ og ranking. 
NRYF kan nå tilby en god resultatservice til kretser, klubber og deres enkeltmedlemmer. 
 
Anlegg og anleggsstrategi 
 
I henhold til Langtidsplanens hovedmål har NRYF engasjert en fagansvarlig – 
Anleggskoordinator – for å ivareta NRYFs anleggsstrategi. Anleggskoordinatoren har hatt 
omfattende kontakt med klubber om anleggstekniske spørsmål. Videre har han bidratt med 
sin kompetanse i forhold til klubbenes kontakt med offentlige myndigheter vedrørende 
tillatelser og tilskuddsordninger.  
 
Anleggskoordinatoren har videre vært sentral i NRYFs dialog med Kultur og 
Kirkedepartementet vedrørende oppfølging og utvikling av programsatsingsordningen. 
Forbundsstyret ser at ANLU har vært mindre operativt enn tidligere, noe som muligens 
skyldes en mer konsentrert innsats på sentrale områder gjennom anleggskoordinatorens 
engasjement. 
 
FEI 
 
NRYF har vært representert ved FEI General Assembly og deltatt aktivt innenfor vår gruppe i 
FEI (gruppe II). 
NRYF har bidratt ved gjennomgang av FEIs stevnestruktur, kategorisering av stevner, samt 
kriteriene som er lagt til grunn for dette. Andre sentrale spørsmål i perioden har vært 
antidopingarbeid og regulering av sponsorrelatert deltakelse (pay card), som får betydning 
både for arrangører og deltakere. 
Ved at FEI har hatt sterkt fokus på hestevelferd, bidrar dette positivt til sportens image og 
omdømmebygging. 
 
Spesielle utfordringer for Forbundsstyret 
 
Året 2008 har gitt Forbundsstyret store utfordringer. Vårt omdømme har vært utfordret 
gjennom til dels hard kritikk fra personer med ulik tilknytning til sporten og fra media gjennom 
Aftenposten, samt Camiro-saken. 
 
Forbundsstyret er ansvarlig for at organisasjonen har gode systemer for drifting av sporten. 
Forbundsstyret er videre forpliktet til å være lydhøre til innspill og kritikk som er egnet til å 
forbedre dagens ordninger. Utfordringen ligger i å skape en felles kommunikasjonsplattform 
som gir grunnlag for en konstruktiv og likeverdig meningsutveksling. Forbundsstyret vil 
fortsette å iverksette tiltak for å møte denne utfordringen. 
 
Det har for Forbundsstyret også vært en utfordring å håndtere media i forbindelse med vårt 
antidopingarbeid og pressens dekning av Camiro-saken under OL i Hong Kong. Utfordringen 
har ligget i å formulere en støtte til vår utøver uten å virke unnfallende i det overordende 
antidopingarbeidet. 
 
Forbundsstyret setter stor pris på å få arbeide med utviklingen av norsk ryttersport. Vi ønsker 
å takke alle som har bidratt i denne tingperioden, og ser fram til fortsatt felles innsats i årene 
som kommer. 
 
 
 
 

Oslo, 5.februar 2009 
Styret i Norges Rytterforbund 
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7  Markeds- og kommunikasjon 
 
 
 
NRYF ansatte i juni 2008 en markeds- og kommunikasjonssjef med ansvar for intern og 
ekstern kommunikasjon, inkl. Hestesport og nettsiden, oppfølging av eksisterende sponsorer 
og inngåelse av nye sponsoravtaler, kontakt med media, markedsføring og PR.  
Forberedelse til EM for funksjonshemmede ryttere i august 2009 står også sentralt med 
hovedvekt på inntektssiden og PR/informasjon knyttet til dette mesterskapet. 
 
Mye av fokus sommeren 2008 ble viet forberedelse til OL og gjennomføring av reiseopplegg 
for gjester til OL i Hong Kong i regi av Sabra Tours og Norges Rytterforbund. Etter 
diskvalifikasjonen av Tony Andre Hansen under OL’s siste dag, på grunn av påvist capcaisin 
i urinen til Camiro, har også denne saken hatt stort fokus i forbundet.   
 
Videre har artikkelserien i Aftenposten høsten 2008 synliggjort behovet for å nå ut med 
informasjon om det arbeidet vi gjør og verdiene NRYF har lagt til grunn for sitt arbeid. En av 
våre største utfordringer er å kommunisere hva NRYF har ansvar for, hva vi har innflytelse 
på og hva som faller utenfor vår virksomhet. NRYF er en sentral og viktig premissleverandør 
når det helhetlige bildet av norsk ryttersport tegnes. Dette er og vil bli en sentral oppgave 
videre fremover. 
 
Informasjon 
NRYFs internettside www.rytter.no er, sammen med bladet Hestesport, vår viktigste 
kommunikasjonskanal. Trafikktallene på nettsiden viser et snitt på i underkant av 400.000 pr. 
måned og ca. 20.000 sidehenvisninger.  Det ligger imidlertid et potensiale i å utvikle 
nettsiden parallelt med at Hestesport i løpet av 2009 vil etablere www.hestesport.no hvor 
bl.a. de sportslige resultatene vil bli formidlet.  Dette vil også gi økt oppmerksomhet rundt 
bladet og generere ytterligere annonseinntekter. 
 
Bladet Hestesport utgir 8 utgaver pr. år. I 2008 kom bladet ut med 9 nummer på grunn av 
egen utgave relatert til OL. Opplaget ligger på ca. 18.000 blader som distribueres til våre 
42.000 medlemmer, samt at i underkant av 700 selges i løssalg. Bladet holder høy 
journalistisk kvalitet og har meget godt annonsesalg. Hestesport har gitt god og økende 
inntjening de siste årene, langt bedre enn budsjettert. 
 
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.  Overordnede generalsponsorer i 2008 har vært Felleskjøpet, Gjensidige, 
Heimer og Rikstoto.  Gjensidige sa høsten 2008 imidlertid opp sin avtale som nå søkes 
erstattet.  Det er viktig at alle klubber, kretser og utøvere av sporten har forståelse for at 
NRYFs sponsorer har branskjeeksklusivitet.  
 
Det er opprettet en sponsorkomité med representanter fra FS, en fra de respektive 
grenutvalg og GS fra administrasjonen.  
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8  Informasjon 
 
 
 
Veterinærtjeneste 2007 - 2008 
Odd Magnus Knævelsrud fungerte som NRYF og FEI kontaktveterinær i 2007 og 2008. 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. Bjørg Siri Svendsen deltok 
på FEI stevneveterinærkurs i Avenches, Sveits i 2007 og Odd Magnus Knævelsrud og Kjell 
Fammestad deltok på FEI stevneveterinærkurs i Genève, Sveits i 2008. 
NRYF tok dopingprøver av 28 hester i perioden 2007-2008. Alle prøvene var negative. FEI 
tok 71 prøver i Norge på internasjonale stevner i samme periode. En sak fra 2006 ble avgjort 
i desember 2007. Det gjaldt Natalia Simonia (RUS) som startet med hesten AL-PASSAL i 
CSIO 4* i Drammen 22.-25. juni 2006. Det ble påvist deksametason og prokain i 
dopingprøve fra stevnet. Rytter mistet alle plasseringer fra stevnet, fikk 5 måneders 
utelukkelse, bot på CHF 1000,- og ilagt saksomkostninger på CHF 1000,-. 
I perioden ble det gjennomført stevnemåling av alle kat. l ponnier under 
norgesmesterskapene i henhold til KR l Tillegg 2. To ponnier ble nektet start. 
Odd Magnus Knævelsrud har i perioden deltatt på møter om doping og 
stevneveterinærordningen med Mattilsynet og Antidoping Norge. Ny dopingforskrift fra 
Mattilsynet trådde i kraft 1. januar 2008. NRYF brukte midlertidige dopingbestemmelser i 
2008, mens nytt dopingreglement vil bli gjeldende i 2009. 

 

 
 

Rapport fra NRYFs anleggskoordinator 
 
Arbeidet har til nå bestått i å betjene henvendelser fra klubber og privatpersoner fra hele 
landet delvis på e-post og delvis på telefon. Det har så langt ikke vært vurdert å skille mellom 
private og klubber/kommuner etc. i det jeg vurderer all aktivitet som tjenlig for oss og bidrar til 
omdømmebygging.  
 
Det har vært avholdt en rekke møter rundt om i landet, både med klubber, kommuner og 
departement. Dette har spist opp mye av den tiden som er satt av til engasjementet, og 
salderingsposten har blitt arbeidet med selve ANLU. Undertegnede vil imidlertid i løpet av 
kort tid innkalle til et møte i ANLU for å foreta en status i forhold til mandat og fremtidig 
arbeidsform. 
 
I forhold til autorisasjonsordningen for rideanlegg, kan nevnes at jeg har hatt møte med 
styreleder og nestleder ved NHS samt direktør Vegard Thune og bedt om en fortgang i 
saken. Jeg har bedt om at det innkalles til et bredt sammensatt fora hvor premissene for en 
slik ordning blir lagt. Det må fra FS’ side vurderes om vi her utelukkende skal representere 
våre eiere, klubbene, eller om vi skal lage en autorisasjonsordning som også omfatter private 
anlegg. Jeg ser en klar utfordring for fremtiden i for eksempel å beholde eierskapet til bl.a. 
stevnearrangement.  
 
Tankene rundt et anleggsseminar begynner å ta form. Jeg ønsker å avholde dette på 
Sørlandet med ankomst Kristiansand med tog eller fly. Felles buss til Epona for omvisning, 
deretter til Grimstad hvor seminaret avholdes. Her kan vi få vist fram flere typer hallbygg, 
stallinnredninger, baneoppbygging etc. samt forelesning om rideskoledrift, klubbdrift, 
hestevelferd, utdanning, tippemidler osv. Ved å legge seminaret hit minimaliseres 
kostnadene for de aller fleste, og alle kan få "ta og føle på" hvordan det er å drive et 
ridesenter. 
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Det har i perioden ikke vært tid til å jobbe så mye på våre nettsider. Hvorvidt en omfattende 
anleggsmappe på nett gjør stillingen som koordinator overflødig er vanskelig å spå. Det må i 
så fall gjøres en omfattende skrive- og tegningsjobb som er lett å forstå. Det som har vært en 
utfordring til nå, er at alle ønsker besøk på det aktuelle stedet, særlig fordi kunnskapene i 
klubbene er begrenset og kjøp av konsulenter blir for dyrt. Det finnes heller ikke to like 
tilfeller, noe som gjør en generell fremstilling lite tjenlig for mange, men man kunne nok 
unngått endel av de enkle spørsmålene. 
 
Erfaringen så langt viser at det absolutt er behov i klubbene for rådgivning innenfor 
anleggsområdet. 
 
 
Robert Ruud 
Anleggskoordinator 
 

 

 
 
Stewardordningen 2007 - 2008  
 
Det er gledelig å konstatere at det til tross for stadig flere autoriserte stewards på nasjonalt 
nivå de siste 4 årene, fortsatt er stor etterspørsel fra det ganske land etter utdanning og 
steward-kurs. Langt de fleste klubber og arrangører har for lengst innsett den nytteverdi det 
har i forholdet til utøverne og deres støtteapparat å kunne henvise til stewardene på 
stevneplassen. Ikke minst under et par tragiske hendelser har vi sett hvordan godt forberedte 
stewards håndterer vanskelige situasjoner, i meget godt samarbeid med arrangørenes egne 
folk. Mange kretser innser også nytten av å ha en steward tilstede på distriksstevner, og er 
flinke til å veilede og hjelpe klubbene med dette.  
 
Norske stewards ligger på et meget høyt internasjonalt nivå, og flere av våre FEI-stewards 
har vært invitert til og har gjort en god jobb på store internasjonale stevner. Her nevnes 
spesielt Gøteborg. Også tilbakemeldingene fra rytterne som deltar på de store ”norske” 
internasjonale arrangementene, er meget positive mht. den holdning våre stewards har og 
den hjelpsomhet de møter deltagerne med.  
 
Ytterligere utdanning av nye og videreutdanning av praktiserende stewards er prioritert 
område de kommende år. 
 
 
 
 
Etisk råd 2007 - 2008 
 
Etisk råd har i perioden hatt følgende medlemmer: 
 Anne Kristin Sydnes, leder 
 Odd Magnus Knævelsrud.  
 Nina Rasmussen 
 
Fokus for arbeidet i Etisk Råd har i perioden vært hestevelferd, anti-doping og etiske 
utfordringer knyttet til kommersiell virksomhet i tilknytning til klubbenes virksomhet. 
Problemstillinger knyttet til kjøp og salg av hest i relasjonen klubbtrener/elev har hatt særlig 
fokus. Arbeidet med utvikling av en etikk-kampanje i klubbene og i trenerutdanningen har 
stått sentralt i arbeidet også i denne perioden. 
 
Rådet har kun hatt ett ordidnært møte i perioden. Medlemmene har hatt en rekke andre 
møtepunkter og kontakt, særlig knyttet til fremdrift av arbeidet med hestevelferdskampanjen 
og konkrete utfordringer Forbundstyret har håndtert i anti-doping-arbeidet. 
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Rådet har vært representert ved flere samlinger i løpet av perioden hvor temaet hestevelferd, 
anti-doping og andre etiske utfordringer i sporten har stått sentralt: Etisk Råd deltok med 
presentasjoner om disse spørsmålene på Tinget i 2007 og under Ledersamlingen høsten 
2008. 
 
Nina Rasmussen deltok på samlingen for unge ryttere – junior og ponni januar 2008,  
seniorsamlingen i september 2008 og sprangkonferansen/trenerkonferansen i november. 
 
Utvalgets veterinær, Odd Magnus Knævelsrud, som også er Rytterforbundets 
kontaktveterinær, har i perioden vært rådgiver for presidenten, styret og administrasjonen i 
en rekke konkrete spørsmål knyttet til anti-dopingarbeidet, hestevelferd, veterinærmedisin og 
nye forskrifter. Knævelsrud deltok også på sprangkonferansen 2009 og innledet om 
spørsmål knyttet til doping og hestevelferd. 
 
Anne Kristin Sydnes har i perioden også vært medlem av Forbundstyret og har vært et 
bindeledd mellom Rådet og Styret i relevante saker. Styret og adminisstrasjonen har bedt om 
vurderinger fra Rådet, herunder en konkret sak knyttet til etiske utfordringer ved kjøp og salg 
av hest i relasjonen klubbtrener/elev. Saken ble behandlet på møte i Etisk Råd 28. november 
2008, og Rådet oversendte sine anbefalinger til Styret for videre behandling på møte i 
februar 2009.  
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Med breddeidrett menes aktiviteter som f.eks. rideknappen og Grønt Kort-kurs tilrettelagt i 
den enkelte klubb eller krets/region 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 trenerutdanningen er et satsningsområde for å nå målsetningen 
om at utøvere på alle nivå skal sikres et kvalitativt og bredt treningstilbud. NRYFs 
trenerutdanning omfatter pr. i dag grenene sprang, dressur og feltritt, samt eget Trener I-kurs 
for kjøretrenere. Utdanning av ridelærere ivaretas av Norsk Hestefagskole på Starum.  

 
Aktivitet i regi av NRYF skal baseres på idrettens grunnverdier: 

GLEDE - HELSE – FELLESSKAP – ÆRLIGHET – DYREVELFERD  
 
 
 
Øremerkede midler til barn og unge - Aktivitetsmidler 
Barn og ungdom er prioriterte målgrupper i den statlige idrettspolitikken. Aktivitetsmidler til 
særforbund, (Post 3), skal bidra til gode aktivitetstilbud for barn og ungdom mellom 6-19 år. 
Tiltakene skal bidra til lokale aktivitetstilbud. Støtten til NIF/SF i form av øremerkede 
aktivitetsmidler til barn og unge skal bidra til: 

• Godt tilbud for barn (6-12 år) innenfor den frivillige, medlemsbaserte idretten 
• Godt tilbud for ungdom (13-19 år) innefor den frivillige, medlemsbaserte idretten 
• Bidra til best mulig rammebetingelser for de lokale idrettslagene. 

 
NIFs prioriteringer for aktivitetsmidlene er:  

• Trener- og lederutvikling 
• Aktivitetsutvikling 
• Klubbutvikling 

 
Tildeling av øremerkede midler har gjort det mulig for NRYF å iverksette 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,- 
 
 
Det er et mål for NRYF å videreutvikle aktivitetstilbudet i tråd med satsningsområdene 
innenfor særforbundets eget planverk, i tråd med de ulike grenutvalgenes sportsplaner og 
overordnede føringer for aktivitetsmidlene. Norges Rytterforbund har i hovedsak benyttet 
øremerkede midler til trenerutvikling og tilrettelegging for aktivitet og utdanning via Grønt Kort 
og aktivitets- og klassetilbud som Knøttecup i feltritt, FunClassCup i voltige, Miniklasse i 
kjøring og Indianercup i distanse. Diverse materiell i form av hefter, kursbøker, DVD m.m. er 
utviklet.  

9  Rekruttering, bredde og utdanning  
2007 og 2008 
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NRYF kanaliserer en god del aktivitetsmidler direkte til krets- og klubbledd og aktivitetsmidler 
benyttes til oppbygging og vedlikehold av nettverk. Tillitsvalgte ledere i våre rytterkretser 
utgjør et meget sentralt og viktig nettverk i denne sammenheng. Det avholdes årlige 
kretsledersamlinger for å bidra til god informasjonsflyt mellom NRYFs sentralt, de frivillige 
tillitsvalgte i kretsleddet og mellom de ulike rytterkretsene. I retningslinjene fra NIF blir 
optimalisering av nettverk også ansett som gode virkemidler for å kunne bedre tilbudene 
lokalt. Denne utviklingskompetansen skal stimulere til økt kunnskap og nytenkning for 
ytterligere aktivitetsutvikling og underbygging av frivilligheten i lagene.  
 
Økt fokus på klubbleddet i årene fremover kommer tydelig til uttrykk gjennom NRYFs nye 
langtidsplan som er utviklet under slagordet ”Fremdrift og samling i rideklubben”.  
 
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 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. Det er i løpet av 2007 avholdt én sentral samling for 
disse kontaktpersonene. Samlingen har blitt evaluert meget positivt i forhold til 
erfaringsutveksling og kompetanseheving. Nye samlinger vil bli avholdt, etter et lite aktivt år 
på denne fronten i 2008. 
 
Antallet medlemmer som har tatt Grønt Kort fremkommer via den årlige idrettsregistreringen. 
9842 personer har tatt grønt kort i perioden 2002-2008. 
 
 

Antall Grønt Kort
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Rideknappen 
Rideknappen er et bevis for gjennomførte og godkjente ferdighetsprøver i ridning, samt stell 
av hest og kunnskap om hest.   
 
Totalt ble det solgt 7850 rideknapper i løpet av 2007. 
Totalt ble det solgt 5730 rideknapper i løpet av 2008. 
 
Trenerutdanning 
NRYFs trenerutdanning bygger på rammer og retningslinjer gitt av NIF.  
Hensikten er å sikre et kvalitativt og bredt tilbud for utøvere på alle nivå. 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 nivå, 
enkeltutøvere, lag, hester og situasjoner. En trener innefor ryttersporten utøver sin trenerrolle 
i tråd med normer for ryttersporten og hensynet til hesten skal ha høyeste prioritet. Under all 
trening og deltagelse 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 pilotprosjekt 
for felles trenerutdanning i grenene dressur, sprang og feltritt. Pilotprosjektet for Kjøretrener I 
ble gjennomført vinter/vår 2007 med 14 deltagere.  
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TRENER I 
En autorisert trener I kan gi grunnleggende opplæring, planlegge og lede trening for den aktuelle 

målgruppe 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 deltagelse 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: 20år 

Autorisasjon som trener II, krever deltagelse 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 

hun 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 deltagelse 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 2007: 
Trener I – Hedmark og Oppland, 20 deltagere 
Pilotprosjekt: Trener III/NRYFs topptrenerutdanning fullført, 24 deltagere 
Pilotprosjekt Kjøretrener I fullført, 14 deltagere 
 
Gjennomførte kurs i løpet av 2008: 
Trener I – Hordaland, 22 deltagere 
Trener I – Oslo og Akershus, 20 deltagere  
 
Trener I: Antall autoriserte pr. des. 2008: 176 
Kjøretrener I: Antall autoriserte pr des. 2008: 13 
Trener II: Antall autoriserte pr. des. 2008: 29 
Trener III/ NRYFs topptrener: Deltagerne autoriseres fortløpende etter fastsatte kriterier, 5 er 
autorisert så langt, herav 1 i dressur, 2 i sprang og 2 i feltritt. 
 
Trenerseminar 
NRYF har som mål å tilby landets trenere årlige trenerseminar. I tillegg til ridefaglig innhold, 
skal disse seminarene også omhandle tema som; treningsledelse, idrettspsykologi, 
prestasjonsutvikling, analyse, planarbeid etc. NRYF vil her legge vekt på å dra nytte av andre 
prestasjonsidretter i Norge og den kunnskapen som finnes i Olympiatoppen. 
Trenerseminarene skal, sammen med trenerkurs, bidra til kompetanseheving og inspirasjon 
til videre egenutvikling som trener. Sentrale trenerseminar planlegges og gjennomføres i 
samarbeid med respektive grenutvalg og landslagsledelse der dette finnes.  
 
 
2007:   

• Trenerseminar Feltritt med Lucinda Green. Tema: Sits, balanse hest og rytter, trening 
på ulike hindertyper: 94 deltagere  

• Trenerseminar Dressur med Eckhart Meyners. Tema: Hvordan forbedre rytterens sits. 
200 deltagere 

2008: 
• Trenerseminar Feltritt med Lucinda Green. Tema: Sist og balanse, trening av den 

unge hesten i terrenget. 74 deltagere 
• Trenerseminar Sprang med Maria Gretzer. Tema: Stilbedømming, øvelser for 

innlæring av god sits og effektiv riding. 55 deltagere 
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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 et krav om at teknisk personell på alle 
nivå sender inn praksisskjema en gang pr. år til NRYF sentralt. 
 
Egen søkermotor for teknisk personell og kontaktinformasjon er offentlig tilgjengelig på 
www.rytter.no via linken: Teknisk personell – søk. 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 2009  
Merk: Tallene her hentet fra idrettens database. Korrekt oppdatering forutsetter registrering 
av praksisskjema, og det kan dermed være noen feilkilder her på grunn av manglende 
registrering. 
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Det er registrert 10 sprangbanebyggerkurslærere pr desember 2008. 
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Sprangdommere
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Det er registrert 5 sprangdommerkurslærere pr desember 2008. 
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0

20

40

60

80

100

120

140

SFSA SFSD

A
n

ta
ll 2006 - Totalt 154

2008 - Totalt 165

 
 
Det er registrert 12 stildommerkurslærere pr desember 2008. 
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Dressur 
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Det er registrert 4 dressurdommerkurslærere pr desember 2008. 
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Det er registrert 4 ryttertestdommerkurslærere pr desember 2008.  
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Feltritt 
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Det er registrert 2 kurslærere for feltbanebyggerkurs pr desember 2008. 
 
 
 
Voltige 

Voltige - dommere og trenere

0

2

4

6

8

10

12

14

VDA VD I VD 2 VTA VT I VT II

A
n

ta
ll 2004 - Totalt 13

2006 - Totalt 20

2008 - Totalt 9

 



  27  

Distanse 
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Det er registrert 4 stewardkurslærere pr desember 2008. 
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Kjøring 
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Det er registrert 2 kurslærere for kjørebanebyggerkurs og 2 kjøredommerkurslærere pr 
desember 2008.  
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Avholdte nasjonale kurs og seminarer fra og med grad 2 - 2007: 
 
Sprang: 
2 stk Sprangdommer II-kurs: 9 deltagere 
Sprangbanebygger II-kurs: 3 deltagere 
Konferanse/Oppdateringskurs for sprangbanebyggere og sprangdommere på alle nivåer fra 
hele landet: 140 deltagere 
 
Dressur: 
1 stk Dressurdommer II-kurs: 5 deltagere 
1 stk Dressurdommer III-kurs: 2 deltagere 
 
Feltritt: 
Seminar/kurs for banebyggere i England: 6 deltagere 
1 stk Feltbanebygger III-kurs: 2 deltagere 
 
Kjøring: 
Kjøredommerkurs II-kurs: 4 deltagere  
 
 
Avholdte nasjonale kurs og seminarer fra og med grad 2 - 2008: 
 
Sprang: 
Sprangdommer II-kurs: 3 deltagere 
Sprangdommer III-kurs: 4 deltagere 
Sprangbanebygger II-kurs: 0 deltagere 
Ett lokalt sprangbanebyggerseminar i Sør-Trøndelag: 12 deltagere 
Konferanse/Oppdateringskurs for sprangbanebyggere, sprangdommere og stewarder på alle 
nivåer fra hele landet: 122 deltagere 
 
Dressur: 
Dommerkurs for DDII – VI, Hartpury College (GBR): 8 deltagere 
 
Feltritt: 
1 stk TD-kurs på Starum: 4 deltagere 
1 stk Feltbanebyggerkurs i Drammen: 14 deltagere 
 
 
Deltagelse internasjonale kurs og seminarer 2007: 
 
Sprang: 
Erik Elstad og Carsten Sørlie, FEI refreshing Course, Leipsig (GER) 
 
Dressur: 
Trond Asmyr og Hedevig Hauglin, FEI Seminar for Dressage Judges, Stuttgart (GER) 
Torunn Knævelsrud og Kjell Myhre, FEI Dressage Judges Course, Turin (ITA) 
 
Feltritt:  
Anton Granhus, FEI Course for Eventing Officials, Strzegom (POL) 
 
Steward: 
Harald Farbrot, FEI Steward General Seminar, Driving, Dorthealyst (DEN) 
Tine Hammerich og Baard Anders Lindvaag, Promoted to FEI Chief Stewards 
 
Para-equestrian: 
Trille Staubo, Promoted to International Classifier 
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Voltige: 
Caroline Hansen og Espen Wickstrøm, FEI Course for National Trainers, Officials, 
International and Candidate Judges, Bern (SUI) 
 
Veterinær: 
Bjørg Siri Svendsen, FEI Event Veterinary Course, Avenches (SUI) 
 
 
Deltagelse internasjonale kurs og seminarer 2008: 
 
Sprang: 
Carsten Sørlie og Elisabeth Heber, FEI refreshing Judges Course, Jumping, Amsterdam 
Terje Olsen-Nalum, FEI refreshing Course Designers Course, Jumping (ESP) 
Caroline Enger, FEI Course for International Candidate Judge, Jumping, Astana (KAZ) 
 
Steward: 
Marit Bergli, Runar Håkonsen, Harald Farbrot og Geir Madland, FEI refreshing Stewards 
Course, Jumping, Amsterdam (NED) 
Marit Bergli, Runar Håkonsen, Harald Farbrot, Geir Madland og Ann-Karin Sivertsen, FEI 
Para-equestrian Steward Course, Kristiansand (NOR) 
 
Dressur: 
Trond Asmyr og Kjell Myhre, Seminar/Årsmøte I IDJC, Dressage, Wien (AUT) 
 
Feltritt: 
Anton Granhus, FEI Eventing Safety Forum, Copenhagen (DEN) 
Johan Fahlberg, FEI Level 2 Course for Eventing TDs, Alcochete (POR) 
Hege Trulsen, FEI Course for promotion to International Candidate Judge, Eventing, Kreuth 
(GER) 
 
Para-equestrian: 
Ann Kern-Godal, Wenche Wallgren og Siri Skahjem, FEI Course for Para-Equestrian 
Trainers, Waregem (BEL) 
 
Voltige: 
Ingunn Espeland og Mari Viko Rasmussen, FEI Vaulting Seminar, Ostend (BEL) 
 
Veterinær: 
Kjell Fammestad og Odd Magnus Knævelsrud, FEI  
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10  Treningssamlinger 
 
 
 
2007 
 
 
10.1  Distanse 
Landslagssamlinger: 
17.03.07  Samling med laktattesting Moi. 
 
 
10.2 Dressur  
 
Satningsgruppe for ponni, junior, unge ryttere og seniorer 
GU-D har i 2007 delt inn satningsgruppene i to grupper. 
Landslagstrener Ulrik Sørensen har hatt ansvar for ponni og juniorrytterne. Han har hatt  
ca. 10 samlinger med 12 ryttere på hver samling. 
Samlingene er fordelt rundt om i landet, forskjellige steder på østlandet, samt Stavanger og 
Bergen. Samlingene inneholder både en rideøkt samt noe teoriundervisning. Interessen for 
satningsgruppen har vært svært stor, og rytterne som har ønsket å få vise seg frem har fått 
lov til dette før Ulrik har måttet begynne å velge ut aktuelle ekvipasjer.  
Forbundstrener Bjarne Nilsen har hatt ansvar for unge ryttere og seniorer. Han har også hatt 
ca. 10 samlinger på Østlandet, samt i Bergen.  
GU-D ser at satsningen på disse trenerne og satningsgruppene har bidratt til en voldsom 
rekruttering. Både omfang, nivå og kvalitet har hevet seg betraktelig de siste årene, og GU-D 
ser med glede på denne utviklingen. Både bredde og elite har blitt ivaretatt ved at de som 
har ønsket å få vise seg frem, har fått lov til dette, før man har måttet selektere i forhold til 
kvalitet på ekvipasjene. 
Den økende kvaliteten blant ekvipasjene gjør at man gjerne skulle hatt med flere ekvipasjer 
fra østlandet, da disse samlingene er fullbooket, og ut i fra nivået burde man hatt plass til 
flere ekvipasjer. Med bakgrunn i de økonomiske begrensningene som gjøre at GU-D ikke 
kan subsidiere samlingene, så er det ikke mulig å avholde flere samligene. Bjarne og Ulrik 
må veksle på å dra til Bergen/Stavanger, og dette medfører at mange østlandsryttere ikke får 
muligheten til å ri på samlinger. Per dags dato må rytterne selv dekke samtlige utgifter i 
forbindelse med samlingen (overnatting, reise, oppstalling og kursavgift). 
Skal GU-D satse videre med satningsgruppesamlingene, er det ønskelig å kunne avholde  
1 – 2 samlinger uten hest i året. 

 
Unghestsatsning 
GU-D har, i samarbeid med Norsk Varmblod, innledet et spennende samarbeid rundt 
unghester. GU-D mener det er viktig å fange opp og følge unghestene da de senere kommer 
med i satningsgruppene for Jr/Yr/Sr. Ved å fange opp ekvipasjene sikrer vi rekrutteringen, og 
kan danne oss et bilde av hestemateriellet som er på vei. En annen faktor GU-D vektlegger 
sterkt, er det faktum at hestemateriellet de siste årene er kraftig forbedret, og vi ser det som 
veldig viktig å kunne utdanne rytterne, slik at de kan utdanne og forvalte sitt hestemateriell 
på best mulig måte. 
I 2007 har GU-D avholdt 3 unghestsamlinger på Stall-K med trener Jon D. Pedersen, og den 
internasjonale unghestdommeren Leif Tørnblad, begge to fra Danmark. 
Samlingene har også bidratt til at man lettere har kunnet observere og fange opp aktuelle 
hester til unghest-VM. 
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10.3 Felt 
 
Sportskomiteen for hest  
Den nyetablerte Sportskomiteen for hest med Tone Reiten og Tormod Bakke Johnsen har 
gjennomført et stort arbeid med opplegg for samlinger og koordinering av internasjonale 
stevner.  
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra tidligere, valgte sportskomiteen å gi rytterne større frihet 
i valg av treningsopplegg. Det ble ikke engasjert landslagstrener, men rytterne fikk bruke de 
trenerne/det opplegget de selv syntes fungerte bra. Alle leverte oversikt over treningsopplegg 
og planer for sesongen.  
For å styrke fellesskapet, og for å gi et tilbud både til hest og rytter ble det gjennomført tre 
kvelder med idrettslektor Eva Marie Støa, med tema om mental trening, utholdenhetstrening, 
treningsplanlegging og styrketrening Disse kveldene var henholdsvis på Norges 
idrettshøgskole og på Toppidrettssenteret. Invitasjonen gikk ut til alle junior/senior/Yr. Et godt 
tilbud men dessverre liten deltagelse.  
Johan Lundin, svensk landslagsrytter og trener hadde terrengtrening med 12 deltagere i 
april, med positive tilbakemeldinger fra rytterne.  
Samlingen med Lucinda Green på Skedsmo Gård, etter initiativ fra Elin Heistad i NRYF, var 
en stor opplevelse for både ryttere og de som fulgte undervisningen fra sidelinjen. 
Sportskomiteen har engasjert Johan Lundin som trener for senior/Yr og juniorrytterne våre. 
Den første samlingen ble holdt i desember på Tune og var svært vellykket. 25 ekvipasjer har 
deltatt og alle er svært fornøyd med opplegget. 
 
Spissgruppe ponni 
Sportskomiteen for Ponni; Gro Våge, Anders Bakke og Nina Heimar Zachariasen har 
gjennomført et omfattende arbeid med å legge til rette for treingssamlinger og koordinering 
av internasjonal deltagelse. Med Tormod Bakke Johnsen som trener ble det arrangert 
samling i bakkearbeid og sprang på Tune Ridesenter 10-11 mars og sprang og terreng på 
Tune 2-3 april. Line Holmsen var trener for en samling i Drammen 9-10. juni med 
terrengtrening, og på Starum 18-19. august med bakkearbeid, sprang og terrengtrening. I 
tillegg har det vært avholdt 4 dressur- og program treningshelger.  
 
Rekrutteringsgruppe – hest og ponni  
Rekrutteringsgruppa feltritt hadde totalt seks samlinger, inkl mønstring, i løpet av sesongen 
2007. Disse bestod av to helgesamlinger, samt fire endagstreninger. På tre av samlingene 
hadde vi også med dressurtrener Siri Skahjem som ekstra hjelp til å finpusse dressurformen, 
noe som ble satt stor pris på av rytterne.  
Rekrutteringsrytterne viste også i fjor gode resultater på flere stevner, både i Norge og 
Sverige. Seks av rytterne fra rekrutteringsgruppa har også tatt steget over til observasjons-
/spissgruppa til landslaget i løpet av 2007.  
 
 
10.4 Kjøring 
GU-K har arrangert 7 helgesamlinger for unge/uerfarne kusker rundt om i Norge i 2007. 
Samlingene har vært i samarbeid med 7 ulike rytterkretser, og det har vært 76 kusker som 
har deltatt på disse samlingene. 
 
10.5 Sprang 
GU-S har arrangert fellessamlinger og samlinger ute i distriktene, disse har hatt god 
oppslutning. 
Peter Flam har holdt samling for junior og Lars Parmler for ponni. 
På samlinger uten hest har vi hatt inormasjon om uttakskriteriene, og foredrag om ernæring, 
veterinær, idrettspsykologi/motivasjon, fysisk trening, lagbygging og hestevelferd. I tillegg har 
GU også holdt informasjonsmøter på elitestevner.  
Grenutvalget arrangerte fem samlinger med hest og én samling uten hest. 
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10.6 Voltige 
GU-V valgte i 2007 å bruke mer ressurser på toppen. Det ble opprettet en satsningsgruppe 
bestående av et landslag på fire utøvere + fem rekrutteringsutøvere. 
For denne gruppen ble det arrangert samlingsmøter med redegjøring for sesongen og 
underskriving av samarbeidskontrakter (som ble revidert for 2007). Det ble arrangert én 
samling uten hest innen akrobatikk og presentasjonsuttrykk med Sergio Pilar. 
Satsningsgruppen fikk også tilbud om å delta på trening med Marián Pavl’ak. 
 
10.7   Funksjonshemmede 
Det har vært gjennomført to rekrutteringssamlinger, en på Epona Ryttersenter ved 
Kristiansand og en på Rauland. Det har også vært avholdt et nettverksseminar på Alvøen 
Ridesenter ved Bergen. Jens Lasse Dokkan og Anne Cecilie Ore demonstrerte ridning på 
høyt nivå, og Lillian Grepne var med som instruktør. Tone Grinde Seeberg informerte om 
klassifisering, og en rytter ble klassifisert. 
Dessverre måtte høstens rekrutteringssamling i Drøbak avlyses da det var altfor få påmeldte 
til dette arrangementet.  
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2008 
 
 
10.1 Distanse 
Ingen treningssamlinger avholdt i 2008.  
 
 
10.2 Dressur 
 
Satsningsgruppene 
Landslagstrener Ulrik Sørensen har hatt ansvar for ponni og juniorrytterne. Han har hatt 10 
terningssamlinger med fra 14-21 ekvipasjer på hver av disse. Samlingene legges til en 
weekend månedlig fra november til april og er lokalisert forskjellige steder på Østlandet i 
Stavanger og Bergen. Foruten daglige rideøkter, inneholder samlingene mental og 
relasjonell ferdighetstrening, rideteori og treningslære. Rytterne har også fått veiledning i 
kosthold og ernæring og øvelse i å tilberede sunn mat.  
Det er i 2008 også utviklet et tilbakemeldingssystem mellom landslagstrener og rytter, 
foresatt og daglig trener. Det består av dialog på samling og en skriftlig tilbakemelding etter 
samlingen med vurdering og råd for det videre opplegg.  
Under AEG inviterte vi ponni- og juniorrytterne til samling uten hest for å bygge miljø og 
samhold gjennom felles ridefaglig opplevelse og sosialt samvær. 
Etter stevnesesongens slutt 2008 ble nytt opptak til satsningsgruppen gjort bl.a. på grunnlag 
av en stor samling hvor nye ekvipasjer fikk vise seg frem. Både bredde og elite har blitt 
ivaretatt ved at de som har ønsket å få vise seg frem, har fått anledning til det, før man har 
måttet selektere i forhold til gjeldende kriterier og kvalitet på ekvipasjene. 
 
Forbundstrener Bjarne Nilsen har hatt ansvar for unge ryttere og seniorer. Han har hatt  
ca. 12 samlinger på Østlandet og 4 i Bergen.  
I mars måned arrangerte vi felles samling for alle gruppene på Vallermyrene i Porsgrunn.  
I tillegg til ridetreningen fikk de yngste rytterne matlagingskurs, og vi hadde stor felles middag 
om kvelden hvor også foreldre, trenere og støtteapparat deltok. 

 
Unghestsatsning 
GU-D har i 2008 fortsatt å arbeide med å få utviklet samarbeidet med Norsk Varmblod. GU-D 
mener det er viktig å fange opp og følge unghestene da mange av disse senere kan komme 
med i satningsgruppene for Jr/Yr/Sr. Ved å fange opp ekvipasjene tidlig, kan vi sikre og 
danne oss et bilde av hestemateriellet som er på vei. En annen faktor GU-D vektlegger 
sterkt, er det faktum at hestemateriellet de siste årene er kraftig forbedret, og vi ser det som 
veldig viktig å kunne utdanne rytterne slik at de kan utdanne og forvalte sitt hestemateriell på 
best mulig måte. 
I 2008 har GU-D avholdt 3 samlinger med tema ”fra unghest til Grand Prix”. 
 
 
10.3  Felt 
 
Sportskomiteen for hest  
Sportskomiteen for hest har i 2008 bestått av Tormod Bakke Johnsen og Anita Sandberg.  
Samarbeidet med trener Johan Lundin har fortsatt gjennom hele 2008. Det har vært i alt 5 
samlinger med 25 ekvipasjer. Tilbudet har vært gitt til ekvipasjer både på mesterskapsnivå 
og rekrutteringsnivå. En unison positiv tilbakemelding på nytten av treningssamlingene, har 
gitt som resultat at Johan Lundin i høst har blitt tilbudt – og akseptert – rollen som 
landslagstrener feltritt hest kommende år. Melding om planlagte samlinger med ham første 
halvår 2009 er sendt ut til ryttere på mesterskaps- og observasjonsgruppenivå. – i alt 14. 
Uttaket er basert på de kriterier Sportskomiteen utarbeidet og formidlet sommeren 2008. 
Kriteriene er lagt ut på www.rytter.no. Sportskomiteen har holdt kontakt med et 40-talls 
ryttere gjennom året – og en del nye, lovende har kommet til på distribusjonslisten. Det 
arbeides med å gi et treningstilbud også til ryttere på rekrutteringsnivå – i privat – ikke 
forbundsstøttet regi. Feltritt er en liten og sårbar gren i ryttersporten, og sportskomiteen har 
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hatt som strategi å holde kontakt med flest mulig. Foruten treningssamlinger med Johan 
Lundin, har Lundin også gitt assistanse i forkant av stevner i Sverige. Dette har flere ryttere 
benyttet. Precamp Nordisk på Starum var også en positiv hjelp til alle de som deltok her. 
Seminar med Lucinda Green ble avholdt etter samme modell som i 2007. 
Konkurransesesongen har vært preget av mange forfall i 2008 – fortrinnsvis pga skadede 
hester. Listen over internasjonale starter er derfor kortere enn ambisjonen ved inngangen av 
sesongen.  
 
Spissgruppe ponni  
Satsningsgruppe Ponni; Nina Heimar Zachariasen, Trude Myhrer og Mette Sattrup har 
gjennomført totalt 9 samlinger i tillegg til koordinering av internasjonal deltakelse både til EM 
i Sveits og til Nordisk Ponni i Drammen. Med Inger Bugge som trener ble det arrangert totalt 
6 samlinger. 2 av samlingene har vært avholdt på Lefdal Ridesenter ved Tønsberg med 
fokus på bakkearbeid sprang og dressur. I tillegg ble det avholdt mønstring av nye 
ekvipasjer. Videre har det vært arrangert terrengtreninger på Steinseth Ridesenter og i 
Drammen. Nordisk pre-camp ble arrangert 30. juli i Drammen for ekvipasjer som hadde 
kvalifisert seg til å starte Nordisk. Drammen Ridesenter var igjen åsted for samling før NM 
med fokus på dressur og sprang. Terrengbanen var dessverre stengt pga mye nedbør. Det 
ble arrangert frivillig påskesamling hos Line Holmsen med totalt 5 ekvipasjer. Her fikk 
ekvipasjene prøve seg på den flotte terrengbanen på Gärds i tillegg til gallopp-trening på 
stranden. Videre ble det avholdt kvalifiseringsstevne i sprang på Steinseth Rideklubb med 
god hjelp fra mange av ponniforeldrene.  
Det er også blitt tid til en kveldssamling på Øvrevoll med fokus på kondisjonstrening av 
ponnien.  
Av mere faglig innhold på samlingene kan nevnes blant annet ryttersamtaler, nytt fra 
Forbundet, reglement, nye kvalifikasjonskrav, Inger’s 5 minutt vedrørende sikkerhet, teori og 
gruppeoppgaver vedrørende terrenghindre. Ved inngangen til året var antall ponni ekvipasjer 
18. Ved utgangen av året står Satsningsgruppen igjen med 4 ekvipasjer. 14 av ekvipasjene 
har gått av for alder. Vi har hatt 1 ekvipasje til EM i Sveits, 4 ekvipasjer har deltatt i Nordisk i 
Drammen og 12 ekvipasjer har vært til start i NM i Sørkedalen. Av budsjettmidler har 
henholdsvis 76 % vært disponert til bredde og 24 % til topp (EM/Nordisk). 
 
 
10.4  Sprang 
GU-S har arrangert fellessamlinger og samlinger ute i distriktene, disse har hatt god 
oppslutning. 
Peter Flam har holdt samling for junior og Lars Parmler for ponni. 
På samlinger uten hest har vi hatt informasjon om uttakskriteriene, og foredrag om ernæring, 
veterinær, idrettspsykologi/motivasjon, fysisk trening, lagbygging og hestevelferd. I tillegg har 
GU også holdt informasjonsmøter på elitestevner.  
Grenutvalget arrangerte tre samlinger med hest og én samling uten hest.  
 
 
10.5 Voltige  
 
Landslag og satsningsgruppe  
For denne gruppen hadde vi først et samlingsmøte med redegjøring for sesongen og 
underskriving av samarbeidskontrakter og sosialt samvær etterpå. Det ble arrangert en 
turnsamling våren 2008. Satsningsgruppen har også deltatt på treningssamling i turn i 
(Nedre Glomma turn), voltigehelg med Marián Pavlák og på turntest i ”turnlålven” i Trøgstad i 
november.  
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10.6  Funksjonshemmede 
Det har vært gjennomført to treningssamlinger, én i Drøbak og én på Vallemyrene, og to 
trenere er engasjert for å følge opp disse rytterne på samlingene. På begge samlingene kom 
det nye ryttere som ble klassifisert og registrert. Det var påmeldt ti ryttere til hver samling. 
Det er i år opprettet en satsingsgruppe som følges opp tettere.  
 
 
10.7 Kjøring  
Det ble i 2008 nedsatt en satsningsgruppe. Det har vært avholdt 2 samlinger for 
satsningsgruppa. Én med hest og én uten hest. Målet har vært å utvikle konkurransekusker 
og heve nivået på konkurransekuskene. Tiltaket fortsetter i 2009. Det er laget en 
satsningsplan for perioden 2008-2011, som også har resultert i en handlingsplan for 
perioden 2009-2010.  
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11  Stevner 
 
 
2007 
 
11.1   Generelt 
 
Distanse 
Det ble avholdt 16 Distriksstevner (2 i vest, 10 i øst og 4 i andre deler av landet) 
Det ble avholdt 6 Landsstevner (4 i vest og 2 i øst). 
 
Totalt antall starter i norske stevner samt norske ekvipasjers start i utenlandske stevner 
følger under. Dette er en meget god økning på alle nivåer og over vårt ambisiøse mål i 
henhold til langtidsplanen. 
 
Nedgangen i GP starter må sees i sammenheng med VM i Aachen 2006. Når det gjelder LB 
har dette tradisjonelt vært en klasse det sjelden arrangeres da denne krever hestelisens, 
men ikke gir championatpoeng. Dette har GU i reglementsarbeidet i 2007 tatt tak i ved at 
også denne klassen skal gi championatpoeng. De starter som har vært i denne klassen, har 
vært i tilsvarende klasse i Sverige med norske deltagere.  
 

År 1 LD 2 LC 3 LB 4 LA 5 MB 6 MA 7 VB 9 GP Totalt 

2006 230 74 0 43 33 4 17 9 410 

2007 283 131 2 70 53 7 30 1 577 

Økning 123 % 177 %   163 % 161 % 175 % 176 % 11 % 141 % 

 
 
Dressur 
27 Lands-/elitestevner.   
 
 
Felt 
Det har vært arrangert til sammen 27 stevner inkl. knøttecuper, og utviklingen i antall 
deltagere viser følgende hovedtall for de siste årene:  
 
   2003 2004 2005 2006 2007  
Knøttecup   155 228 179 180 547  
Øvrige klasser  345 523 788 507 755  
Total    500 751 967 687 1302  
% endring    -15 +25 +29 -29 +90  
 
 
Knøttecup er et viktig og populært tiltak for å øke bredden og skape ny-rekruttering til feltritt. 
Det gir rytterne en allsidig tilnærming til ryttersporten, og her har NRYF utarbeidet meget 
godt opplæringsmateriell med et eget hefte, nå også med en instruktiv DVD.  
 
Det har vært stor økning i antall starter i nasjonale stevner, spesielt i Knøttecup. Vi har også 
opplevd et av historiens største feltrittsarrangement med 137 deltakere på Ullensaker 
Rideklubbs stevne på Skedsmo Gård. Aldri har vi hatt så mange starter i utlandet som i 
2007. Flest starter naturlig nok i Sverige, men også i Finland, Danmark og Tyskland. Til det 
tradisjonelle midtsommerstevnet på Trossnäs ved Karlstad deltok hele 27 norske ekvipasjer, 
og vi har hatt hele 15 starter i Tyskland. 
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Kjøring  
Stevner i Norge 2007. 2 Starum, 1 Drammen, 1 Ekeberg, 6 Vestlandet. 
 
 
Sprang 
D-stevner: 228 
L-stevner: 46 
E-stevner: 6 
 
CSI2*/3* Arctic Equestrian Games – 2 helger 
CSI-W  Oslo Horse Show 
CSI2*   Pro Spektrum 
CSIO4*  Norway Grand Prix  
 
 
Voltige 
I løpet av sesongen ble det, utenom NM, arrangert fire ordinære stevner (i regi av Tanum, 
Søndre Nordstrand, Solør og Sarpsborg). Det ble også arrangert et tønnestevne i regi av 
VVOLT.  
Årets NM ble i år arrangert av Nes Rideklubb. Det ble et flott arrangement. NM-klassen for 
kvinner individuelt gikk i FEI-program og hadde hele 9 startende. Gledelig var det også at det 
for første gang på mange år var mange nok påmeldte til å arrangere NM-klasse for team.  
 
Oversikt over antall starter pr. klasse – alle norske stevner  
FEI-program, individuelle 31 
FEI-program, team 4 (x 6 utøvere) 
B-program, individuelle 1 
B-program, team 2 (x 6 utøvere) 
C-program, individuelle 16 
C-program, team 3 (x4 utøvere) 
Skritteklasser 43 
Tønneklasser, individuelle 33 
Tønneklasser, team, pas-de-deux osv. 18 (x 2-4 utøvere) 
Vi ser at det i år har vært en økning i antall starter i FEI-klassene, samtidig som vi har mange 
startende i fun-classene. Det er et ønske å få stabilisert de som nå starter FEI, samt å få 
flere av de yngste opp i galoppklassene. 
 
 
Funksjonshemmede 
For andre gang ble NM for funksjonshemmede arrangert sammen med NM for 
funksjonsfriske. Det var et meget vellykket arrangement, man ble tatt vel i mot og følte seg 
inkludert i sporten. Silje Gillund hadde hatt et nært samarbeid med Alvøen Rideklubb i 
forkant, og hadde gjort en god jobb. 
 
Hallmesterskapet  
Det ble arrangert hallmesterskap i det flott nye ridehuset på Vallemyrene i Grenland. Det var 
et veldig godt gjennomført arrangement. Fire funksjonshemmede landslagsryttere stilte til 
start. De ble derfor premiert etter høyeste prosentsats uavhengig av deres grad-inndeling. Så 
lenge ikke flere ryttere stiller til start, må man benytte seg av denne form for premiering.  
 
 
 
 
 
 



  39  

11.2 Internasjonale mesterskap 
 
Unghest-VM distanse,  Compiegne, Frankrike, 26.08.07 
Ellen Suhr, Anette Hamre. 
 
EM dressur ponni; Freudenberg, Tyskland  
Kristine Neverdal, Mariel Severinsen, Astrid Westberg Rikheim, Nora Øvstedal Knudsen. 
 
EM dressur unge ryttere/junior, Nussloch, Tyskland  
Unge ryttere:  
Lillan Jebsen 
Junior:  
Katinka Zeiner 
Madelen Hansson  
 
EM sprang lag og individuelt, senior 
Morten Djupvik/Bessemeind’s Casino 
Stein Endresen/Le Beau 29 
Tony André Hansen/Camiro 
Geir Gulliksen/L’Espoir 
 
EM sprang lag, unge ryttere 
Katinka Traaseth/Non Stop Royal 
Christine Raaholt/Paramis 
Catharina Dyvik/Smeagle 
Merethe Buer/Bancos Hästak 
 
EM sprang lag, junior 
Malin Hansen/Alvarito H  
Iselin Gjendemsjø, Pikeur Happiness 
Victoria Gulliksen/Pasinda 
Nina Kloster Aasen/Udally van Overis 
Margrethe Hartmann/Archangel 
 
EM sprang ponni 
Oda Roth/Chakidemus 
 
VM funksjonshemmede, Hartbury, England 
Ann Cathrin Lübbe – 2 Gull  
Jens Lasse Dokkan – Sølv   
Sigrid Rui, Mariette Garborg, Anne Cecilie Ore, Hanne Nesheim, Silje Gillund 
Lagkonkurranse: Norge - Bronse  
Ann Cathrin Lübbe, Jens Lasse Dokkan, Sigrid Rui, Silje Gillund 
 
VM kjøring ponni, Dorthealyst, Danmark, 18.-22.07.07  
1-spent: Wenche Johannessen/Rappen, Ingun Finstad/Rånnar 
2-spent: Ellen Olsen/Red Mr. Darky/Mr. Touchy 
 
EM voltige, Kaposvár, Ungarn, 06-12.08.07  
Lisa Varmbo (totalt 15. plass), Adele Jacobsson, Anne Beate Olsson 
 
VM dressur for unghester 
5-åringer:  
Siw Morberg/Verona, Isabell Bache/Dompteur 
6-åringer:  
Isabell Bache/JJ Rocco, Anette Thorsen/JJ Roxette. 
 
VM sprang for unghester, Lanaken, Belgia 
6 ryttere 
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NORDISKE MESTERSKAP 
 
Nordic Baltic Championship Felt, Aalborg, Danmark, 23.09.07 
Tonje Reiten (6 ind), Mai-Britt Johannessen, Anne Cathrine Sælleg, Benedicte Gravdal, 
Caroline Bergstrøm, Henrikke Johnsen, Cecilie Reese, Ellen T. Rasmussen, Kristina Nerdal, 
Ingeborg Sundt, Esther Philippa Nicolaissen 
Bronse,  Lag Hest.:  
Tonje Reiten, Mai-Britt Johannessen, Anne Cathrine Sælleg, Benedicte Gravdal  
Sølv, Ponni: Esther Philippa Nicolaissen 
 
 
Nordic Baltic Championship Dressur, Helsinki, Finland, 08.-10.06.07 
Senior  
Siv Moberg   
Nordic Baltic Championship Dressur, Ypäjä, Finland, 28.06-01.07.07 
Ponni Kat. I 
Kristine Neverdal (5), Pernille Markussen, Astrid Westberg Rikheim, Nora Øvstedal Knudsen 
Ponni Kat.II 
Jeanette Rognøy, Lisa Aase Rokkan, Helen Aase Rokkan, Mette Galligani Dalane 
Bronse lag  
Junior 
Katinka Zeiner, Madelen Hansson, Hannah Hurvenes Clarke, Beatrice Fjell 
Unge Ryttere 
Lillan Jebsen, Turid Grinde Meland, Jeanette Gevelt, Therese Vejle 
Bronse lag  
Gull ind: Lillan Jebsen  
 
 
Nordic Baltic Championship Sprang, Ypäjä, Finland, 28.06-01.07.07 
Ponni Kat. II: 
Bibbi Duus, Thea Sola, Benedikte Endresen, Ninni Braathen, Johanne S. Eriksen. 
Ponni Kat. I 
Lars Kristian Berge, Tina Klakegg, Solveig Newermann, Oda Roth, Regine Eiklid. 
Junior: 
Marlin Hansen, Karianne Sæthen, Yvonne Slethaug, Victoria Gulliksen, Iselin Gjendemsjø 
(Gull ind.). 
Unge ryttere: 
Christine Raaholt, Catharina Dyvik, Cecilie Hatteland, Merethe Buer, Susanne Corneliussen. 
 
 
Nordic Baltic Championship Voltige, Uppsala, Sverige 15.-17.06.07 
Anne Beate Olsson (5. plass) 
 
Nordic Baltic Championship Distanse, Vesterhavs, Danmark, 22.09.07 
Miriam Kongevold (Gull) 
Anette Hamre (5), Olaug E. Carstensen, Jan Gutubakken, Ellen Suhr 
 
Nordic Baltic Championship Funksjonshemmede, Vallensbæk, Danmark  
Nordisk mester: Jens Lasse Dokkan 
Sølv:   Silje Gillund 
Sølv:    Sigrid Rui 
Sølv Lag:   Jens Lasse Dokkan, Silje Gillund, Sigrid Rui, Heidi Løken 
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11.3 Deltakelse i internasjonale stevner 
 
Distanse 
Norske distanseryttere deltok i følgende internasjonale stevner i 2007: 
 
  160 km  Badajoz (ESP)     1 deltaker 
  120 km  Bjørkvik (SWE)     3 deltakere 
    80 km   Bjørkvik (SWE)     1 deltaker 
  120 km  Dronninglund (DEN)     4 deltakere 
  120 km  Hippoaden (DEN)     1 deltaker 
  120 km  Assasi (ITA)      2 deltakere 
  119 km  Compiegne (FRA)     2 deltakere 
  124 km  Vesterhavs (DEN)      7 deltakere 
  160 km  Santa Susanna (ESP)     1 deltaker 
 
Dressur 
Norske dressurryttere deltok i følgende internasjonale stevner i 2007: 
 

CDIJ    Elmshorn (NED)   1 deltaker 
CDI3*   Vestfold (NOR)   4 deltakere 
CDI3*   Addington (GBR)   1 deltaker 
CDI3*   Saumur (FRA)   1 deltaker 
CDI3*/2*  Drammen(NOR)   9 deltakere 
CDI3*   Hartpury (GBR)   1 deltaker 
CDIO3*/2*/Y/J  Hickstead (GBR)   3 deltakere 
CDI3*   Flyinge (SWE)   1 deltaker 
CDI3*   Oslo (NOR)    3 deltakere 
CDI3*   Odense (DEN)   4 deltakere 

 
 
Felt  
Norske feltrittsrytter deltok i følgende internasjonale stevner i 2007: 
 
  CCI*   Bonn     1 deltaker 
  CIC**   Övedskloster (SWE)   3 deltakere 
  CIC*   Aalborg (DEN)   6 deltakere 
  CIC**   Aalborg (DEN)   4 deltakere 
  CCIP   Aalborg (DEN)   1 deltakere 
  CCI*   Bad Segeberg    1 deltaker 
  CIC*   Kreuth     1 deltaker 
  CCI**   Kreuth     1 deltaker 
  CCI*   Sahrendorf    1 deltaker 
  CIC**   Sahrendorf    1 deltaker 
  CIC**   Tyskland    1 deltaker 
 
Kjøring 
Norske kusker deltok i følgende internasjonale stevner i 2007: 
  CAI   Dorthealyst (DEN) 
  CAI   Klandruby (CZE) 
  CAI-B 1, 2, 4  Åsbo (SWE) 
 
 
Sprang 
Norske ryttere har vært representert med lag og individuelle ryttere på CSIO-stevner i 2007-
sesongen: 
 
CSIO4*  Bratislava/SVK  
Christian A. Øien, Cecilie H. Eide, Stian Øglænd, Ole K. Meland, Jan A. Hafskjold 
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CSIO5*  Drammen  
Line Raaholt, Geir Gulliksen, Tony A. Hansen, Christian A. Øien 
 
CSIO5*  Lummen/BLE  
Morten Djupvik, Stein Endresen, Geir Gulliksen, Tony André Hansen 
 
CSIO4*  Poznan/POL  
Morten Djupvik, Christian Anfinnsen Øien, Line Raaholt, Stein Endresen 
 
CSIO4* -W PRAHA/CZH  
Morten Djupvik, Stein Endresen, Jan Auen Hafskjold, Christian Anfinnsen Øien 

 
CSIO4* -W Tallinn  
Stine Løkken, Christian Anfinnsen Øien, Ole Kristoffer Meland, Cecilie Høgsås Eide 
 
Unghest-VM  Lanaken/BEL   6 ryttere 

 
CSI2*/3*  AEG     51 ryttere 
CSIO5*  Aachen, Tyskland    2 ryttere 
CSIO4*   Drammen    15 sr, 13 UR, 5 jr 
CSIO4*/CSIYR Hamina/FIN    5 ryttere 
CSIO4*   Copenhagen/DEN   6 ryttere 
CSIO Samsung Super L. La Baule/FRA   1 rytter 
FEI World Cup Finale Las Vegas/USA   1 rytter 
CSIO 5*  Toronto/CAN    2 ryttere 
CSIO3*  Stockholm    1 rytter 
CSIO5*  St Gallen    2 ryttere 
CSIO-JY  Wierden    23 rytter 
CSI3*   Aalborg/Den    3 ryttere 
CSI3*   Ascona/SUI    2 ryttere 
CSI3*    Arezzo/ITA    6 ryttere 
CSI4*    Amsterdam/NED   1 rytter 
CSI2*   Barbizon/FRA    2 ryttere 
Baltic Cup  Søholm/DEN    34 ryttere 
CSI3*   Beervelde/NED   1 rytter 
CSI4*    Birmingham/GBR   1 rytter 
CSI-W   Bordaux/FRA    1 rytter 
CSI   Dortmund/GER   2 ryttere 
CSI3*    Eindhoven/NED   4 ryttere 
CSI-W 5*  Geneve/SUI     1 rytter 
CSI3*   Gelderland/NED   3 ryttere 
CSI2*    Grobbendonk/BEL    1 rytter 
CSI4*    Geesteren/NED   1 rytter 
CS5*I-W  Gøteborg/SWE   4 ryttere 
CSI-1*   Zeeland/NED    2 ryttere 
CSI   Hagen/GER    3 rytter 
CSI2*    Herselt/BEL     1 rytter 
CSI-A    Hanover/GER    1 rytter 
CSIJ/P-A/CSI2* Hengelo/NED    22 ryttere 
CSI3*   Hachenburg/GER   2 ryttere 
CSI4*-W  Helsinki/FIN    2 seniorer, 2 UR  
CSI4*    Hamburg/GER   1 rytter 
CSI2*    Hengelo/NED    1 rytter 
CSI4*   Hickstead/GBR   1 rytter 
Baltic Cup  Ikast/DEN    32 ryttere 
CSI3*/CSI2*  Vilhelmsborg/DEN   21 ryttere 
CSI4*    Liege/BEL    1 ryttere 
CSI5*    Lyon/FRA    1 rytter 
CSI4*    La Bagnaia/ITA   1 rytter 
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CSI3*    Lummen/BEL    13 ryttere 
CDI*   Leszno/POL    1 rytter  
CSI3*/CSI*  Maubeuge/FRA   1 rytter 
CSI2*   Moorsele/BEL    3 ryttere 
CSI2*   Moorsele/BEL    3 ryttere 
CSI YR Cat.A  Moorsele/BEL    2 ryttere 
CSI4*    Maastricht/NED   4 ryttere 
CSI 5*-W  Mechelen/BEL   1 rytter 
CSI2*   Mons-Glhin/BEL   4 ryttere 
CSI3*    Mannheim/GER   3 ryttere 
CSI2*   Moorsele/BEL    2 ryttere 
CSI J/P  Moorsele/BEL    12 ryttere 
CSI2*     Neeroeten-Maaseik/BLE  1 rytter 
CSI P/J   Neeroeten-Maaseik/BLE  17 ryttere 
CSI2*     Neeroeten-Maaseik/BLE  4 ryttere 
CSI3*    Nantes/FRA    1 rytter 
CSI P/1*/3*  Odense/DAN    14 ryttere 
CSI5*    London/GBR    1 rytter 
CSI2*    Poznan/POL    2 ryttere 
CSI3* -W  Warsawa/POL   1 rytter 
CSI3*   Salzburg/AUT    2 ryttere 
CSI3*   Sunshine Tour/ESP   4 ryttere 
CSI4*   Wien/AUT    1 rytter 
CSI-W   Verona/ITA    1 rytter 
CSI3*   Wr. Neustadt/AUT   1 rytter 
CSI*   Wisbecq/BEL    1 rytter 
CSI A   Wiesbaden/GER   1 rytter 
CSI-W   Vigo/ESP    1 rytter 
CSI3*/1*  Zuidlaren/NED   3 ryttere 
CSI5*   Zürich/SUI    1 rytter 
CSI1*   Zeeland/NED    2 ryttere 

 
Voltige 
Norske voltigører  har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2007: 
  CVI   Stadl Paura (AUT)     1 deltaker 
  CVI   Brno (SVK)      1 deltaker 
  CVI   Krumke (GER)     2 deltakere 
  CVI**   Uppsale (SWE)     6 deltakere 
 
Funksjonshemmede 
Norske ryttere har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2007:  
  CPDI   Harpury       5 deltakere 
  CPDI   Vallensbæk (DEN)     4 deltakere  
  CPDI   Moorsele (BEL)       7 deltakere  
  CPDI    Mannheim (GER)      4 deltakere  
  CPDI    Kristiansand       8 deltakere  
 
 
 
11.4 Norske mesterskap 
 
NM Distanse individuelt B 128 km, Vesleblakken Rideklubb 18. august 2007 
Gull  Miriam Kongevold/Ferrari  Gyland Hestesportsklubb 
Sølv  Jan Gutubakken/El Assuan  Viba 
Bronse  Clare Furlong Bauer/Camicaze Viba 
NM Distanse junior/unge ryttere MB 85 km, Vesleblakken Rideklubb 18. august 2007 
Gull  Victoria Gutubakken/Ibn Ararat Viba 
Sølv  Tone Wiik Haugbjørg/Charissa Vesleblakken Rideklubb 
Bronse  Tina Brekke/Falco   Viba  
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NM Distanse lag MB 80 km, Gyland Hestesportsklubb 30. juni 2007 
Gull  Lund Kjøre- og Ridklubb (Anette Hamre/Olaug Carstensen/Lise Marie Kjørmo) 
Sølv  Alta Rideklubb (Ellen Suhr/Silje Løkken) 
Bronse  Viba (Tina Brekke/Clare F. Bauer/Mette Eltervåg) 
 
 
NM for funksjonshemmede 2007  
Grad I/II:  
Gull:  Mariette Garborg /Luthar (Søndre Nesodden Kjøre- og Rideklubb) 
Sølv:   Jens Lasse Dokkan/Lacour II (Søndre Nesodden Kjøre- og Rideklubb) 
Bronse:  Hanne Nesheim/Amicelli (Blakstad Ryttersportsklubb) 
Grad III/IV:  
Gull:  Heidi Løken/Nath Walker (Blakstad Ryttersportsklubb) 
Sølv:   Silje Gillund/Dundee Klint (Hedemarken Rideklubb) 
Bronse:  Tone Røsberg/Kawos Rocky (Hadeland Ride- og Kjøreklubb) 
 
 
NM sprang senior/unge ryttere/junior/ponni, 2007 
Senior 
Gull:   Line Raaholt/Gavi 6  (DOR) 
Sølv:   Stein Endresen/Hoyo de Monterey (LARS)    
Bronse:  Cecilie Høgsaas Eide/Lovita (BÆRU) 
Unge ryttere 
Gull:   Matilde Bragdø/Classica  (AGR)  
Sølv:  Mari Svele/Roquville I  (HOLM) 
Bronse:  Christine K. Raaholt/Paramis  (DOR)   
Junior 
Gull:   Malin B. Hansen/Alvarito H  (SKIE)  
Sølv:   Victoria Gulliksen/Flower Power  (DOR) 
Bronse: Iselin Håhjem Gjendemsjø/Pikeur Happiness  (ÅLES) 
Ponni kat 1 
Gull:   Tine Høgsaas Dalen/Lavalley Prince  (HRRK)   
Sølv:   Susanne Håhjem Gjendemsjø/Girl’s Knight (ÅLES) 
Bronse:  Ingrid Kristine Stensaker/Bettize De La Boverie (BÆRU) 
Ponni kat 2 
Gull:   Simone Pedersen/Midnight Express  (POLA) 
Gull:   Johanne Sophie Roll Erichsen/Ludinga Orion's Beau  (SARP) 
Gull:   Kaja Høglund/Odd One Out  (SYLL)   
 
Lag ponni 
Gull: Sarpsborg Rideklubb 
Henriette Beate Karlsøen/Cuffesgrange Sparrow, Sille Kristoffersen/Icoon, Madeleine 
Nordli/Sarok, Astrid Rebecca Johannessen/Orchid's Singa    
Sølv: Bærum Rideklubb, Bærum 1       
Michelle K. Perryman/Abbasciano, Katharina Dahl/Charly Brown 53, Marie Valdar 
Longem/Misty Rath, Ingrid Kristine Stensaker/Bettize De La Boverie     
Bronse: Bergen Rideklubb 
Lars Kristian E. Berge/Pollo, Stella Knudsen/Dalestown Double Trouble, Elisabeth Charlotte 
Halbesma/Lady Marion II, Camilla Marie Alver/Sharon Van De Tramhoeve   
Lag senior 
Gull: Drammen og Omegn Rideklubb 1 
Victoria Gulliksen/Flower Power, Kristin  Storemark/Uleko G. B., Jan Auen Hafskjold/Rabondi 
Z, Geir Gulliksen/Storm 16 
Sølv: Fredrikstad Rideklubb 2 
Charlotte Ødegård Frøland/Foxglen’s Eminent, Kathinka Feldt, Træholt’s Khansas, Torunn 
Bye/Chilton, Esben Johannessen/Luka 
Bronse: Grenland Ryttersportsklubb 1 
Cecilie Skar/Cameron, Karianne Johansson/La Manga, Karoline Stranddal/Contina S, Malin 
B. Hansen/Piano 
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NM dressur senior Alvøen Rideklubb, Bergen 07.-12.08.07 
Senior: 
Gull:  Ellen Birgitte Farbrot/CC Royal (ELLI) 
Sølv:  Gunn C. Skovholt/Apsalon (ELLI) 
Bronse: Ann Catrin Lübbe/Zanko (HEDE) 
Unge ryttere: 
Gull:  Lillan Jebsen/Flyinge Vdl Wetano (TANU) 
Sølv:  Jeanette Gevelt/Magolette Fjordgård (GEVE) 
Bronse: Linn Cathrine Haug/Audina (ELLI) 
Junior:  
Gull:  Andrea Kjønniksen/Bozz (STANG) 
Sølv:  Beatrice Fjell/Elouie II (TANU) 
Bronse: Catharina Lorentzen Lund/Omas Thara (TANU) 
Ponni Kat.I: 
Gull:  Kristine Neverdal/Cassanova (MOLD) 
Sølv:  Mariel Severinsen/Banks Limerick (BÆRU) 
Bronse : Anniken Hals/Miss Kimberly (SKAU) 
Ponni Kat. II: 
Gull:  Jeanette Rognøy/Kokkedals Intempo (SAJÆ) 
Sølv:  Mette Dalane/Skarti (BØVE) 
Bronse: Oda Ravnås Waldeland/Stridsbjergs Carolina (SAJÆ) 
 
NM dressur Lag Ponni, Tanum Rideklubb, Bærum, 25.08.07  
Gull:  Bærum Rideklubb 
  Astrid Westberg Rikheim/DumbledoreB, Nora Øvstedal Knudsen/Tookwino  
NM dressur Lag Sr., Stange Rideklubb, Hedmark, 08.-09.09.08  
Gull:  Ellingsrud Rideklubb, 1. lag 

Katinka Weiner/MorganII, Gunn C. Skovholt/Absalon,  
Stine Gøtesen/Worsteiner, Ellen Birgitte Farbrot/CC Royal 

 
NM Felt senior/unge ryttere/junior/ponni, Drammen og Omegn Rideklubb 
Senior: 
Gull:  Tonje Reiten/Ekras Lou Lou, Ullensaker Rideklubb 
Sølv:  Kirsten Arnesen/Lt. Awanti, Ellingsrud Rytterklubb 
Bronse: Cecilie Reese/Gigolo, Asker Rideklubb 
Unge ryttere:  
Gull:  Ingeborg Berven Sundt/Spot, Skedsmo Rideklubb 
Sølv:  Benedicte Gravdal/Mariegårdens Abbe X, Ullensaker Rideklubb 
Bronse:  Ellen Therese Rasmussen/Ronja, Sørkedalen Rideklubb  
Junior:  
Gull:  Henrikke Johnsen/Odysmer, Fredrikshald Rideselskap 
Sølv:   Mari Kristine Korsmo/Koldmosens Bally Surprise, Skedsmo Rideklubb 
Bronse:  Inga Emilie Johnsen/Tobajas Amorino, Fredrikshald Rideselskap  
 
Ponni: 
Gull:  Silje victoria Grande/A. Mistake, Ullensaker Rideklubb 
Sølv:  Esther Phillippa Nicolaisen/Miramis, NTG 
Bronse: Cathinka Myhrer Back/Pink Floyd, Skedsmo Rideklubb  
 
NM Felt Lag Hest  
Gull:  Ullensaker Rideklubb 
  Anne-Cathrine Sellæg/Alladin H, Stine Skedsmo/Hoss, Tonje Reisen/Arizona 
Sølv:  Fredrikshald Rideselskap  

Caroline Bergstrøm/Zeb, Henrikke Johnsen/Odysmer,  
Inga Emilie Johnsen/Robajos Amorino  

Bronse:  Sarpsborg og Omegn Rideklubb 
Karin Anja Arnesen/Mascot, Annelene Østberg/High Event,  
Emma Gundersen/Missisippi   
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NM Felt Lag Ponni  
Gull:  Fredrikshald Rideselskap 

Sigrid Tolsby/Chico, Siri Charlotte Rauan/Gentle Moon,  
Tiril Danielsen/Pavarotti  

Sølv:   Hønefoss og Ringerike Rideklubb 
  Tiril Waagaard/Black, Linn Grønvold/Sacred Spirit 
 
NM kjøring, Østmarka Rideklubb, Sept. 2007 
NM enspent hest: 
Gull:  Ståle Sagstuen 
Sølv:  Lars Ove Venbakken 
Bronse: Marianne Haug 
NM enspent ponni: 
Gull:  Wenche Johannesen 
Sølv:  Charlotte Karlson 
Bronse: Gunnar Bruland 
 
 
NM voltige,  
Individuelt: 
Gull:  Adele N. Jacobsson, Laredo II / Elise Jakobsson 
Sølv:  Anne Beate Olsson, Laredo II / Elise Jakobsson 
Bronse: Elisabeth Walløye, Xerxes / Marte Espeland  
Team:  
Gull:  Sandre Nordstrand, Lord Remý / Mari Viko Rasmussen 
Sølv:  Tanum, Balley’s Toddy / Benedikte Zeiner 
(3. plass: Solør, Admiral / Nina Wiger)  
 
 
 
INNENDØRS- OG HALLMESTERSKAPENE 
 
HM dressur, 2007  
HM VA 
Gull:  Gunn C. Skovholt/Apsalon (ELLI) 
Sølv:  Trude Hestengen/Lope N (STANG) 
HM MA/VB 
Gull:  Ellen B. Farbrot/Razida (ELLI) 
Sølv:  Stine Gøtesen/Worsteiner (ELLI) 
Bronse: Siri Skahjem/Confidence (BLAKS) 
HM MB 
Gull:  Catharina L. Lund/Omas Thara (TANU) 
Sølv:  Hannah H. Clarke/Justine O’Connor (MAJO) 
Bronse: Beatrice Fjell/Elouie II (TANU)  
HM Ponni Kat. I 
Gull:  Astrid W. Rikheim/Dumbledore B (BÆRU) 
Sølv:  Anniken Hals/Miss Kimberly (SKAU) 
Bronse:  Pernille Markussen/Flying Loke (TANU) 
HM Ponni Kat II   
Gull:   Oda R. Waldeland/Stidsbjergs Carolina (SAJÆ) 
Sølv:   Christina G. Strøm/Fredrik II  (HØGA) 
Bronse:  Kine Marhaug/Esholms Bagheera (MELS)  
 
IM sprang 2007 
Senior: 
Gull:  Jan Auen Hafskjold/Canarias (DOR) 
Sølv:  Nina Braaten Johnsen/Faboritas xx (DRØB) 
Bronse: Torunn Bye/Streber (FRED) 
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Ponni Kat I:  
Gull:  Regine Eiklid/Steps Corry Well (SØRK) 
Sølv:  Camilla Marie Alver/Sharon Van de Tramhoeve (BRGN) 
Bronse: Katharina Dahl/Charly Brown 53 (BÆRU)  
Ponni Kat II:  
Gull:  Kaja Høglund/Odd One Out (SYLL) 
Sølv:  Nina Braathen/Miss Lissie (BÆRU) 
Bronse: Thea Sola/Norflands Honey (SOLA) 
Unge ryttere: 
Gull:  Cecilie Johansen/General Nynamite (ASKI) 
Sølv:  Karoline B. Holstad/Magica (SARP) 
Bronse: Karoline Stranddal/Contina S (GRSK) 
Junior: 
Gull:  Kristin Gjedrem/Tumbling Dice (SOLA) 
Sølv:  Emil Flam/Championesse 15 (AGR) 
Bronse: Rebekka Lie Andersen/Sunday (SKIE) 
  
 
11.5 Championat 2007 
 
Distanse: 
Senior:   Miriam Kongevold/Ferrari 
Junior/UR:  Janne Kongevold/Tanha 
 
Dressur: 
Senior:   Gunn C. Skovholt, Ellingsrud Rytterklubb 
Unge ryttere:  Lillann Jebsen, Tanum Rideklubb 
Junior:   Catharina Lorentzen Lund, Tanum Rideklubb 
Ponni Kat. I  Pernille Markussen, Tanum Rideklubb 
Ponni Kat. II  Jeanett Rognøy, Sandnes og Jæren Rideklubb 
 
Felt: 
Senior:   Tonje Reiten, Ullensaker Rideklubb 
Unge ryttere:  Kristina Nerdal 
Junior:   Caroline Bergstrøm 
Ponni:   Esther Philippa Nicolaissen 
 
Kjøring: 
Charlotte Carlson/Spretten - Eid 
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2008 
 
11.1  Generelt 
 
Distanse 
Det ble avholdt 13 Distriktsstevner 
Det ble avholdt 6 Landsstevner 
Det ble avholdt 1 FEI stevne 
 
Totalt antall starter i norske stevner, samt norske ekvipasjers start i utenlandske stevner, 
følger under. Det er dessverre en nedgang i aktivitet i de fleste klasser med unntak av GP 
hvor det er en markant øking. Antall startende i GP er trolig det høyeste som har vært noen 
sinne. En av årsakene til nedgangen i aktivitet ligger i at det ble avholdt 3 stevner mindre i 
2008 sammenlignet med 2007. I  2007 ble det avhold 4 lokale introduksjonskurs i distanse. 
Grenutvalget har ikke lykkes med å gjennomføre denne type introduksjonskurs i 2008. Dette 
kan også være en av årsakene til at man ikke har lykkes med å holde aktiviteten oppe på det 
nivået man oppnådde i 2007.  
 
Økningen i startende i GP er et tegn på at det nå er flere ekvipasjer som over tid har startet 
internasjonale klasser og nå kan prestere på internasjonalt nivå.   
 

År 1 LD 2 LC 3 LB 4 LA 5 MB 6 MA 7 VB 
 

8 VA 9 GP Totalt 
 
2006 230 74 0 43 33 4 17 

 
0 9 410 

 
2007 283 131 2 70 53 7 30 

 
 0 1 577 

2008 
 

230 
 

96 
 

0 
 

45 
 

36 
 

0 
 

21 
 

1 
 

13 
 

442 

Økning 81% 73 % 0 % 64 % 68 % 0 % 70 % 
 

1300 %  77 % 

 
Indianercup er avholdt for tredje året og viser en stabil aktivitet. I 2008 var det 8 ryttere som 
samlet 100 poeng og fikk jakke. Dette er en svak økning sammenlignet med 2007. Årets 
yngste deltager, som samlet 100 poeng og fikk jakke, var 8 år gamle Rita Eiesland Holen.  
 
Årets Indianer 2008 ble Rannveig Øverland fra Ålgård Rideklubb med 169,8 poeng.  
 
Det var 127 starter i Indianercup dette året, totalt samlet disse 2795 poeng som vil si at våre 
yngste rekrutter gjennomført nesten 280 mil til sammen. I snitt blir det 38 km per rytter. Det 
er en økning i snitt per rytter på 9 km sammenlignet med 2007 
 
 
Dressur 
143 stevner fordelt på 120 D-stevner, 14 Landsstevner og 9 Elitestevner (NM, Lag-NM og 
HM unntatt).  
 
 
Felt 
Det har vært arrangert til sammen 29 stevner inkl. knøttecuper og to internasjonale stevner, 
og utviklingen i antall deltakere viser flgende hovedtall for de siste årene:: 

 

   2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Knøttecup  155 228 179 180   547   425  
Internasjonale  - - - - -     88 
Øvrige klasser  345 523 788 507   755   775 
Total   500 751 967 687 1302 1288 
% endring  -15% +25% +29% -29% +90%   -1% 
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Antall startende på internasjonale stevner har økt enormt i 2008, ikke minst på grunn av at vi 
for første gang på 16 år har arrangert Nordisk/Baltisk mesterskap for hest på norsk jord. Hele 
22 av 41 starter var på Starum og i Drammen, men flere av disse ekvipasjene ville trolig også 
ha deltat dersom nordisk hadde vært arrangert ute.  

 
 
Kjøring 
10 D-stevner 
5 Landsstevner (inkludert NM og Fjordhest NM)  
 
 
Sprang 
D-stevner: 212 
L-stevner: 41 
E-stevner: 8 
 
CSI2*/3* Arctic Equestrian Games – 2 helger 
CSI-W  Oslo Horse Show 
CSIO4* Norway Grand Prix 
CSI-PJ Kat A Baltic Cup Kristiansand 
 
 
Voltige 
I løpet av sesongen ble det utenom NM arrangert fem ordinære stevner i regi av Tanum, 
Nannestad, Solør og Sarpsborg. Det ble også arrangert et tønnestevne i regi av VVOLT og 
D-stevne i forbindelse med NM. 
 
Årets NM ble arrangert av Søndre Nordstrand Rideklubb, og fant sted på Blixland gård og 
hestesportssenter, 15.-16. juni. Ridehall og oppstallingsmuligheter her var meget gode, og 
arrangementet ble vellykket. 
NM-klassen for kvinner individuelt gikk i FEI-program og hadde 5 startende. Gledelig var det 
også at det var mange nok påmeldte til å arrangere NM-klasse for team. Teamkonkurransen 
ble et uoffisielt NM, da et av lagene hadde med en deltaker som trengte dispensasjon for å 
stille i NM. 
 
 
Funksjonshemmede 
Flere rideklubber har vært flinke til å legge inn nivåklasser for funksjonshemmede i løpet av 
året. Flere ryttere har også meldt til stevner i 2008, selv om vi ønsker at langt flere stiller til 
start. Når klubbene nå inviterer til nivåklasser, bør rytterne benytte seg av dette tilbudet. 
 
 
 
 
11.2 Internasjonale mesterskap 
 
 
EM Distanse Jr/YrOviedo, Spania 29.09.08 
Victoria Gutubakken/Ibn Ararat  (120 km, 5. pl) 
 
VM Distanse, Terranguana, Malaysia, 21.11.08 
Camilla Smestad/AK-Cadiz ox (160 km) 
 
VM Unghest Distanse, Compiegne, Frankrike, 22.08.08  
Ellen Suhr/Shamrac ox (140 km, 15. pl) 
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EM Dressur unge ryttere/junior, Portugal 
Lillan Jebsen/Flyinge Vdl Wetano (7.pl)  
 
EM Dressur ponni, Sveits  
Sandra Tveit Nilsen/Night-Boom R 
 
VM Unghest Dressur 2008  
5-åringer 
Thomas Lassen/Hero Flower 
Dorthe Hoeck/Kleppenhus Seb Siboldi (8. pl, B-finalen) 
6-åringer 
Isabell Bache/Donna Rubina (9.pl, B-finalen) 
 
 
EM Felt  ponni, CICP**, Avenches (SUI), 24.-27.07.08 
Lene Garsjø 
 
De XXIX olympiske sommerleker, Hong Kong  
Sprang 
Morten Djupvik/Casino (9. pl. ind.), Stein Endresen/Le Beau 29 (15. pl ind.), Geir 
Gulliksen/Cattani, Tony Andre Hansen/Camiro 
 
EM Sprang junior 2008, Praha, Tsjekkia 
Margrethe Hartmann, Lars K. Berge, Victoria Gulliksen, Emil Flam, Malin Hansen  
 
EM Sprang ponni 2008, Avenches, Sveits  
Elise Aaserud, Maya Surana, Regine Eiklid, Susanne Gjendemsjø 
 
VM Unghest Sprang 2008, Lanaken, Belgia  
5 ekvipasjer  
 
 
VM Kjøring 2008, Warka 
Enspent hest: 
Ståle Sagstuen/Melmac 
Linn Støkken Nielsen/Landgraf 
 
VM Kjøring for funksjonshemmede, Tyskland 
Liv Ryen Kristiansen   
 
Paralympics Bejing 2008, Hong Kong   
Ann Cathrin Lübbe (Sølv, Bronse Lag), Sigrid Rui (Bronse Lag), Silje Gilllund, Mariett 
Garborg (Bronse Lag), Jens Lasse Dokkan (Sølv, Bronse Lag) 
 
 
VM Voltige 2008, Brno  
Lisa Varmo (Moss Rideklubb) (20 pl. Dette er det beste resultatet som er oppnådd av en 
norsk deltaker i VM i voltige.)  
Adele Jacobsson (Spydeberg Rideklubb 
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NORDISKE MESTERSKAP 
 
Nordic Baltic Championship Dressur 2008; Vilhelmsborg Århus, Danmark  
Ellen Birgitte Farbrot, Trude Hestengen, Gunn Skogholt, Jonas Elvebakk, Stine Gøtesen,  
Siv Morberg, Mette Ono Njøten, Siri Skahjem.  
Nordic Baltic Championship Dressur 2008, Sverige 
Ponni kat. I – Bronse Lag 
Julia Victoria Gerhardsen, Louise Reiersen, Astrid Westberg Rikheim, Nora Øvstedal 
Knudsen 
Ponni kat.II – Bronse Lag 
Jeanette Rognøy, Lisa Aase Rokkan, Helen Aase Rokkan, Mette Galligani Dalane 
Junior – Bronse Lag 
Katinka Zeiner, Catharina Lorentzen Lund, Hannah Hurvenes Clarke (4.pl i lagprogrammet), 
Beatrice Fjell 
Unge Ryttere – Bronse Lag 
Lillan Jebsen (Gull i finale og Nordisk Mester, 2 pl i lagprogrammet, 1 pl i Prix St.Georges), 
Rebecca Finne, Jeanette Gevelt, Andrea Kjønniksen (4. pl i lagprogrammet, 5 pl i Prix 
St.Georges) 
 
Nordic Baltic Championship Felt 2008, Starum, Norge 
Senior  
Caroline Bergstrøm (7. pl), Stine Skedsmo, Mai-Britt Johannessen, Kirsten Arnesen 
Unge Ryttere/Junior  
Maren Braastad (Bronse), Ingeborg Sundt, Caroline Olsen, Karina Risvåg, Henrikke 
Johnsen, Emma Gundersen, Silje Martine Haugerud  
Nordic Baltic Championship Felt 2008, Drammen, Norge  
Ponni  
Silje Victoria Grande, Cathinka Bach, Lene Garsjø, Tiril Waagaard  
 
Nordic Baltic Championship Sprang, Grevagården, Sverige  
Ponni Kat. II: 
Sølv Lag – Kaja Høglund, Pål Flam, Simone Pedersen, Thea Sola 
Heidi Lohndal, 
Ponni Kat. I : 
Bronse Lag – Andreas Jensen, Tine Høgsås Dalen (Bronse ind), Regine Eiklid, Susanne 
Gjendemsjø 
Solveig Fotland Newermann 
Junior: 
Sølv Lag – Marie Valdar Longem (Gull ind), Emil Flam, Malin Hansen, Victoria Gulliksen. 
Ingrid Stensaker 
Unge ryttere: 
Bronse Lag: Hedda Braathen, Karianne Stranddal, Henriette Børge-Ask, Thea Backe 
Cecilie Hatteland (5. pl ind.) 
 
Nordic Baltic Championship Distanse, 125 km, Jamijärvi, Finland 24.05,08 
Gull:   Olaug E. Carstensen/Jubilee ox  
Bronse:  Ellen Suhr/Shamrac ox   
 
Nordic Baltic Championship Voltige, Danmark, sept.08 
Dessverre uten norsk deltakelse 
 
Nordisk for Funksjonshemmede 2008, Danmark 
Norges lag tok Bronse: 
Jens Lasse Dokkan, Tone Røsberg, Heidi Løken, Anita Nerverud Olsen.  
Katrine Vassbotn Hesteholm (ikke på laget)  
Grad I:  
Gull:  Jens Lasse Dokkan  
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Nordic Baltic Championship Kjøring 2008, Åstorp 
Lag hest enspent: 
Bronse – Lars Ove Venbakken, Linn Støkken Nielsen, Øivind Mikkelsen 
Lag ponni enspent: 
Wenche Johannessen (vinner presisjonskjøring, 4. pl maraton), Ingunn Finstad 
 
 
11.3 Deltakelse internasjonale stevner 
 
Distanse 
Norske distanseryttere har deltatt på følgende internasjonal stevner i 2008: 
   160 km  Figarol (ESP)      1 deltaker 
  120 km  Dronninglund (DEN)     3 deltakere 
  160 km  Dronninglund (DEN)     2 deltakere 
  125 km  Jamijarvi (FIN)      2 deltakere  
  120 km  Dacke (SWE)       1 deltaker  
  160 km  Dacke (SWE)       5 deltakere 
  123 km   København (DEN)      2 deltakere 
  160 km  København (DEN)      2 deltakere 
  160 km  Kreuth (GER)       1 deltaker 
  140 km   Compiegne (FRA)      1 deltaker 
  124 km   Vrensted (DEN)      2 deltakere 
    86 km  Vrensted (DEN)      1 deltaker 
  120 km  Gyland (NOR)      6 deltakere 
  160 km  Warka (POL)       1 deltaker 
  120 km  (ESP)       1 deltaker 
  160 km  (MAL)        1 deltaker  
 
Dressur 
Norske dressurryttere har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2008: 
  CDI3*/CDIJ/P  Vestfold (NOR)    20 deltakere 
  CDIY   Saumur (FRA)      1 deltaker 
  CDIJ/P   Weert (NED)       3 deltakere  
  CDI2*/CDIJ/P   Kristiansand (NOR)    17 deltakere  
  CDIJ    Hickstead (GBR)      1 deltaker  
  CDI3*    Flyinge (SWE)      7 deltakere  
  CDI3*    Oslo (NOR)       4 deltakere  
  CDI-W/CDI3*   Odense (DEN)      6 deltakere  
 
Felt 
Norske feltrittsryttere har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2008: 
  CIC1*   Baily Bor (POL)      1 deltaker 
  CIC2*   Bielefeld (GER)     2 deltakere 
  CIC1*   Sahrendrof (GER)      3 deltakere 
  CICP**   Avenches (SUI)     1 deltaker 
  NBC S ind.  Starum (NOR)      4 deltakere  
  NBC YR/J ind.  Starum (NOR)      7 deltakere  
  CIC1*   Starum (NOR)      7 deltakere  
  CCIP1*  Drammen (NOR)      4 deltakere 
  CIC2*   Övedskloser (SWE)      2 deltakere 
  CIC1*    Övedskloser (SWE)      5 deltakere 
  CCI*    Stora Wäsby (SWE)      4 deltakere 
  CIC’   Michtersen (GER)      1 deltaker  
 
Kjøring 
Norske kusker har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2008: 
  CAI-BI/2 CAIP-BI/2 Dorthealyst (DEN)      6 deltakere  
  CAI-AI   Kladruby Nad Labem (CZE)     1 deltaker  
  CAI-AI   Warka (POL)       1 deltaker  
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Sprang 
Norge har vært representert med lag og individuelle ryttere på følgende CSIO–stevner i 
2008-sesongen: 
 
CSIO4* Drammen  
Christian Anfinnsen Øien, Line Raaholt, Tony André Hansen, Geir Gulliksen 
        
CSIO3* København/DEN  
Kirsti Svaboe, John Gunvar Knutsen, Jan Auen Hafskjold, Ole Kristoffer Meland  
 
CSIO-P Lummen/BEL.  
Susanne Gjendemsjø, Maya Surana, Regine Eiklid, Benedikte Endresen 
 
CSIO-J Lummen/BEL  
Victoria Gulliksen, Regine Eiklid, Oda Roth, Iselin Gjendemsjø, Sofie Roll Erichsen 
 
CSIO-Y  Lummen/BEL  
Henriette R. Børge-Ask, Katharina Jahre, Cecilie Hatteland, Cecilie Johansen 
 
CSIO5* Lummen/BEL  
Morten Djupvik, Stein Endresen, Tony André Hansen, Anita Sande  
 
CSIO5* Madrid/ESP  
Morten Djupvik, Stein Endresen, Geir Gulliksen, Tony André Hansen 
 
CSIO-J Moorsele/BEL  
Iselin H. Gjendemsjø, Victoria Gulliksen, Ingrid Stensaker, Lars K. Berge 
 
CSIO-P Moorsele/BEL  
Regine Eiklid, Solveig F. Newermann, Tine Høgsås Dalen, Susanne H. Gjendemsjø 
 
CSIO4* Poznan/POL  
Connie Bull, Kirsti Svaboe, Cecilie Høgsaas Eide, Line Raaholt, John Gunvar Knutsen 
 
CSIO5* Spruce Meadows/CAN  
Morten Djupvik, Geir Gulliksen, Christian Anfinnsen Øien 
 
CSIO4* Tallinn/EST  
Connie Bull, Jan Auen Hafskjold, Cecilie Høgsås Eide, Ole Kristoffer Meland 
 
CSIO4* Ypäjä/FIN  
Jan Auen Hafskjold, Kirsti Svaboe, Nicolai Lindbjerg, Sverre Smevik, Eyvind Nistad 
 
CSIO-P Wierden/NED  
Regine Eiklid, Susanne H. Gjendemsjø, Tine Høgsås Dalen, Siri M. Bakken 
 
CSIO-J Wierden/NED  
Victoria Gulliksen, Nina K. Aasen, Ingrid Stensaker, Lars K. Berge 
 
CSIO-Y Wierden/NED  
Kathinka Traaseth, Cecilie Hatteland, Henriette R. Børge-Ask, Katharina Jahre 
 
 
Norske sprangryttere har i tillegg deltatt i følgende CSI-stevner i 2008:  
 

CSI2*  Arctic Equestrian Games 45 SR, 20 UR, 20 JR 
CSI3*  Arctic Equestrian Games 30 ekvipasjer 
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CSI-P  Aach/GER   1 ekvipasje 
CSI   Altenhof/GER   3 SR, 4 UR 
CSI4*   Antwerpen/BEL  3 ekvipasjer 
CSI1*-PJ Aix en Provence/FRA  2 ekvipasjer 
CSI2*   Auvers/FRA   4 ekvipasjer 
CSI3*/4* Arezzo/ITA   42 SR, 5 UR, 6 JR 
CSI4*-W Amsterdam/NED  6 ekvipasjer 
CSI-P  Avenches/CHE  1 ekvipasje 
CSI5*   Brussel/BEL   15 SR, 2 UR  
CSI2*-UR Braintree/GBR  2 ekvipasjer 
CSI  Barbizon/FRA   1 ponni, 1 JR 
CSI2*/PJ Barbizon/FRA   4 SR, 3 UR, 7 JR 
CSI1*   Beervelde/BEL  1 ekvipasje 
CSI-P  Boissiere l’ ecole/FRA 2 ekvipasjer 
CSI-PJ  Bois-le-Roi/FRA  3 JR, 1 ponni 
CSI2*  Brno/POL   3 ekvipasjer 
CSI3*  Den Haag/NED  3 ekvipasjer 
CSIO4*  Drammen   31 SR, 29 UR 
CSI-PJ/ Baltic Cup Fredensborg/DEN 16 JR, 7 ponni kat.I, 6 ponni kat.II,  

2 ponni kat. III 
CSI4*   Bremen/GER   3 ekvipasjer 
CSI4*   Birmingham/GBR  3 ekvipasjer 
CSI4*-W Bordeaux/FRA  4 ekvipasjer 
CSI2*  Cervia/ITA   4 ekvipasjer 
CSI4*   Fraconville/FRA  3 ekvipasjer 
CSI4*   Geestern/NED  3 ekvipasjer 
CSI3*  Gelderland/NED  3 ekvipasjer 
CSI-W  Geneve/CHE   3 ekvipasjer 
CSI-W/CSI-Y Göteborg/SWE  7 SR, 5 JR 
CSI-A  Hannover/GER  4 ekvipasjer 
CSI-P  Hasselt/BEL   3 ekvipasjer 
CSI4*-W Helsinki/FIN   6 SR, 2 JR 
CSI2*   Herselt /BEL   11 ekvipasjer 
CSI4*-W s’Hertogenbosch/NED 3 ekvipasjer 
CSI-J  Ikast/DEN   15 ekvipasjer 
CSI4*   Kiel/GER   3 ekvipasjer 
CSI2*  Kraków/POL   3 ekvipasjer 
CSI-PJ/ Baltic Cup Kristiansand/DEN 29 JR, 29 ponni kat I, 14 ponni kat II,  

1 ponni kat III 
CSI-PJY Le Touquet/FRA  1 SR, 6 UR, 7 JR, 4 ponni 
CSI4*   Liège/BEL   5 ekvipasjer 
CSI3*   Leszno/POL   3 ekvipasjer 
CSI-PJ  Lummen/BEL   3 JR 
CSI3*  Lummen/BEL   9 SR, 16 UR 
CSI4*  Maastricht/NED  12 ekvipasjer 
CSI-PJY Moorsele/BEL   22 JR, 23 ponni 
CSI-PJ  Moorsele/BEL   1 JR, 1ponni 
CSI2*   Moorsele/BEL   10 ekvipasjer 
CSI3*  Moorsele/BEL   7 ekvipasjer 
CSI*-Y  Moorsele/BEL   2 ekvipasjer 
CSI   Neeroteren/BEL  1 ekvipasje 
CSI-PJ  Neeroteren/BEL  29 JR, 10 ponni 
CSI2*-J Neeroteren/BEL  3 senior, 1 junior 
CSI3*  Neumünster/GER  3 ekvipasjer 
CSI3*  Odense/DEN   9 ekvipasjer 
CSI1*-P Odense/DEN    4 senior, 16 junior, 9 ponni  
CSI-W  Oslo Horse Show  32 ekvipasjer   
CSI3*  Redefin/GER   5 SR, 3 UR, 3 JR 
CSIO-Y Reims/FRA   2 ekvipasjer 
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CSI2*   Roggel/NED   2 ekvipasjer 
CSIO5* Roma/ITA   4 ekvipasjer 
CSI2*-Y ‘s-Gravenwezel/BEL  3 UR 
CSIO-P San Lazzaro di Savena/ITA 1 ekvipasje 
CSIO5* San Patrignano/ITA  2 ekvipasjer 
CSI2*  Stadl Paura/AUT  6 ekvipasjer 
CSI5*   Stuttgart/GER   3 ekvipasjer 
CSIO5* St. Gallen/CHE  3 ekvipasjer 
CSIO4* Tallin/EST   1 SR, 3 UR 
CSI  Toledo/ESP   4 ekvipasjer 
CSI-W  Verona/ITA   3 ekvipasjer 
CSIP  Vidauban/FRA  2 ekvipasjer 
CSI4*-W Vigo/ESP   3 ekvipasjer 
CSI-PJY/Baltic Cup Vilhelmsborg/DEN 14 JR, 9 ponni kat. I, 2 ponni kat. II 
CSI-PJ  Villenueve-Loubet/FRA 2 JR, 3 ponni 
CSI2*-P Villenueve-Loubet/FRA 4 SR, 2 ponni 
CSI3*  Vimeiro/POR   4 ekvipasjer 
CSI3*  Warka/POL   3 ekvipasjer 
CSI3*  Wiener Neustadt/AUT 6 ekvipasjer 
CSI4*  Wien/AUT   6 ekvipasjer 
CSIO-PJY Wierden/NED   12 UR, 11 JR, 10 ponni 
CSI2*  Wieze/BEL   2 UR 
CSIO4*  Ypäjä/FIN   1 ekvipasje 
CSI3*   Zuidlaren/NED  4 ekvipasjer 
CSI1*  Zuidlaren/NED  2 ekvipasjer 
CSI5*  Zürich/CHE   3 ekvipasjer 

 
Voltige 
Norske voltigører har deltatt i følgende internasjonale stevner i 2008: 

CVI**  Saumur, Frankrike     1 deltaker 
CVI**  Ermelo      1 deltaker 
CVI**  Krumke      1 deltaker 
CVI*   Malmö      2 deltakere (nasjonal klasse)  

 
Funksjonshemmede 
Norske ryttere har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2008: 

CPEDI3* Moorsele (BLE)    7 deltakere 
CPEDI4* Kristiansand (NOR)   10 deltakere  
NBC  Vallenbek (DEN)     5 deltakere 

 
 
 
11.4   NORSKE MESTERSKAP 
 
 
NM Distanse individuelt VB 120 km, Gyland Hestesportslag 06.09.08 
Gull  Jan Gutubakken/El Assuan  Viba 
Sølv  Ellen Suhr/Elcopero   Alta 
Bronse  Miriam Kongevold/Ferrari  Gyland  
 
NM Distanse junior/unge ryttere MB 86 km, Hadeland Ride- og kjøreklubb 26.07.08 
Gull  Victoria Gutubakken/Ibn Ararat Viba 
Sølv  Kine Eiesland Holen/ Obeyah Gyland 
Bronse  Tone Wiik Haugbjørg/Charissa Vesleblakken Rideklubb 
 
NM Distanse L ag MB 86 km, Hadeland Ride- og kjøreklubb 26.07.08 
Gull  Gyland Hestesportslag (Miriam Kongevold/ Kine Eiesland Holen) 
Sølv  Lund Kjøre- og Ridklubb (Anette Hamre/Thor Birger Hamre/Olaug  

E. Carstensen) 
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NM Dressur senior/unge ryttere/junior/ponni, Epona ryttersenter 2008 
Senior: 
Gull:  Ellen Birgitte Farbrot/CC Royal, Mørdre Hestesportsklubb 
Sølv:  Louise Almlund Løkken/Shariefa, Oppdal Hestesportsklubb 
Bronse: Vera Elisabeth Galtung/Oma’s Little Big, Tanum Rideklubb  
Unge ryttere: 
Gull:  Andrea Barmoen/Bozz, Stange Rideklubb 
Sølv:  Rebecca Finne/Figaro, Grenland Ryttersportsklubb 
Bronse: Kristin Østbø Hilsen/Domino II, Tanum Rideklubb  
Junior:   
Gull:  Catharina Lorentzen Lund/Omas Thara, Tanum Rideklubb 
Sølv:  Hannah Hurvenes Clarke/Look Alike, Follo Hestesportsklubb 
Bronse: Karoline Helgesen/Ballantine, Alvøen Rideklubb 
Ponni Kat. I: 
Gull:  Loise Reiersen/Gejser, Soma Ryttersportsklubb 
Sølv:  Pernille Markussen/Flying Loke, Tanum Rideklubb 
Bronse: Julia Victoria Gerhardsen/May-Way, Skedsmo Rideklubb 
Ponni Kat. II: 
Gull:  Jeanett Rognøy/Kokkedals Intempo, Soma Ryttersportsklubb 
Sølv:  Fredrikke Dorati Bjerkåsholmen/Enets Lucas, Konglungen Rideklubb 
Bronse: Mette Galligani Dalane/Oj Oj, Bøverbru Hestesportsklubb 
 
NM Dressur Lag, Ellingsrudåsen 06.-07.09.08 
Hest: 
Gull:  Follo Hestesportsklubb 
  Siril Heljesen/Justine O’Connor, Hanna Hurvenes Clarke/Look Alike,  

Johan Elvebakk/Cartier  
Sølv:   Mørdre Hestesportklubb 
  Martine Lorange Melby/Hinnemaigårds Walther, Ellen Birgitte Farbrot/Razida,  

Gunn Christin Skovholt/Apsalon, Hanne Therese Aasum/May Dance  
Bronse:  Ellingsrud Rytterklubb 1  
  Stine Marie Gøtesen/Worsteiner, Mette Ono Njøten/Helios, Dag  

Smith-Meyer/Vincent Storgaard, Hege Enersen Bjerkelien/Markgårds Løjset  
Ponni: 
Gull:  Tanum Rideklubb 1 
  Marlene Bremmerholm Grønstad/Luckey Moon, Catharina Lorentzen  

Lund/Ekras Brillant Edition, Pernille Markussen/Flying Loke  
Sølv:  Mørdre Hestesportsklubb 
  Elise Dale/Eros VI, Tina Seterlien Haakonsen/Pålands Cornelis 
Bronse:  Nøtterøy og Tjøme Ryttersportsklubb 
  Clara S Bravo/Bechorat, Anette Andersen Bækken/H-Hagans Hunter.  
 
 
NM for Funksjonshemmede, Epona Ryttersenter  
NM for funksjonshemmede 2008 var en del av det internasjonale arrangementet på Epona 
Ryttersenter, dette fordi det ordinære NM ble arrangert så nær opp til avreisen til 
paralympics. 
FH GradIV: 
Gull:  Ann Cathrine Lübbe/Zanko, Elverum Rideklubb 
Sølv:  Anne Cecilie Ore/Fellini 62, Søndre Nesodden Kjøre- og Rideklubb 
Bronse:  Sigrid Rui/Nanof, Morger Rideklubb 
FH Grad I-III: 
Gull:  Jens Lasse Dokkan/Lacour II, Søndre Nesodden Kjøre- og Rideklubb 
Sølv:  Silje Gillund/Dundee Klint, Hedemarken Rideklubb 
Bronse: Mariette Garborg/Luthar Amicelli, Søndre Nesodden Kjøre- og Rideklubb 
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NM Sprang senior/unge ryttere/junior/ponni 2008 
Senior 
Gull:   Stein Endresen/Hoyo de Monterey (LARS)    
Sølv:  Kevin Melby/Goldorac (BRGN)    
Bronse: Line K. Raaholt/Royal Son (DOR) 
Unge ryttere 
Gull:   Emil Flam/Elmside Orlando (AGR) 
Sølv:   Victoria Gulliksen/Lord II Z (DOR) 
Bronse:  Henriette R. Børge-Ask/Cesar 45 (LARS) 
Junior 
Gull:   Anette Ringnes/Cottage Prince (BÆRU) 
Sølv:   Lars K. E. Berge/Lazur (BRGN) 
Bronse:  Ingrid K. Stensaker/Shaom Okehurst Royale (BÆRU) 
Ponni kat 1 
Gull:  Hedvig Eiklid/Steps Corry Well (SØRK) 
Gull:  Tine Høgsaas Dalen/Lavalley Prince  (HRRK)   
Bronse:  Susanne H. Gjendemsjø/Girl’s Knight (ÅLES) 
Ponni kat 2 
Gull:   Kaja Høglund/Odd One Out  (SYLL)  
Sølv:   Thea Sola/Norflands Honey (SOLA) 
Bronse:  Simone Pedersen/Midnight Express (SLETT) 
 
 
NM Lag Sprang 2008 
Ponni 
Gull:   Sørkedalen Rideklubb 

Hedvig Eiklid/Steps Corry Well, Cathrine E. Tonna/Litte Cheeno,  
Elise F. Oseid/Coney Patch, Regine Eiklid/Miss Aaron 

Sølv:   Rogaland Rideklubb 
Kine Wilhelmsen/ Dambækgårds Pastel, Guro Askeland/Perequau,  
Benedikte D. Vågane/L’Esperance Francaise, Andreas Jensen/Kanutte       

Bronse:  Sarpsborg og Omegn Rideklubb 
Henriette B. Karlsøen/Cuffesgrange Sparrow, Camilla Ellingsen/Scarlet 
Adventure, Sille Kristoffersen/Icoon, Sanne Sofie Hansen/Irish Magic 

Senior   
Gull:   Larvik og Sandefjord Rideklubb 

Stine Bergersen Løkken/Laroso 2, Henriette Børge-Ask/Cesar 45,  
Maia Stange Røsholm/Close Shave, Cathrine Novsjø Zetlitz/Liberty 

Sølv:   Drammen og Omegn Rideklubb 
Victoria Gulliksen/Bodyguard, Camilla Storemark/Talisman,  
Jan Auen Hafskjold/Canarias, Geir Gulliksen/Shadow Breaker 

Bronse:  Grenland Ryttersportsklubb 
Karoline Stranddal/Contina S, Frida Rogn /Sevilla, Kristin Kaalstad/Polly 
Wonder, Malin B. Hansen /Ulrich  

 
 
NM Felt senior/unge ryttere/junior/ponni 2008 
Senior: 
Gull:  Stine Skedsmo/Hoss, Ullensaker Rideklubb 
Sølv:  Cecilie Carine Sørensen/Lorentino, Kongsvinger og Omegn Rideklubb 
Bronse: Bente Marianne Reichelt/Carum Carvi, Ellingsrud Rytterklubb 
Unge ryttere/Junior: 
Gull:  Henrikke Johnsen/Odysmer, Fredrikshald Rideselskab 
Sølv:  Maren Braastad/Celini, Starum Hestesportsklubb 
Bronse: Ingeborg Berven Sundt/Spot III, Skedsmo Rideklubb 
Ponni: 
Gull:  Lene Kristine Garsjø/Irish Superlative, Ellingsrud Rytterklubb 
Sølv:  Siri Charlotte Rauan/Gentle Moon, Fredrikshald Rideselskab 
Bronse: Celin Myran Eskelund/Jackie, Sørkedalen Rideklubb 
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NM Felt Lag 2008, Ullensaker Rideklubb, Skedsmo Gård 
Hest:  
Gull:  Steinseth Rideklubb 
  Kristin Tørmoen/Adriad, Hans Bauer/South Park 
Sølv:  Ullensaker Rideklubb 
  Stine Skedsmo/Hoss, Karina Risvåg/Rodrina Marco 
Ponni: 
Gull:  Ullensaker Rideklubb  

Silje Victoria Grande/A Misstake, Viktoria Christensen/Max Myle,  
Cathinka Myhrer Bach/Pint Floyd  

Gull:   Fredrikshald Rideselskap  
Tiril Danielsen/Pavarotti II, Siri Charlotte Rauan/Gentle Moon,  
Sigrid Tolsby/Chico 369  

Bronse:  Steinseth Rideklubb 
  Kaja Susann Sattrup/Nickolej, Kamilla Heimar Andersen/Poetic’s Joyce  
 
 
NM Kjøring 2008, Gjøvik og Toten ride- og kjøreklubb sammen med Kuskeringen, 
Starum 21-24.08.08 
Hest: 
Gull:  Bjørn Klevgård/Romhus Gnist (NES) 
Sølv:  Liv Ryen Kristiansen/Engkildegårds Felia (ØSTM) 
Bronse: Linda Iren Fet Midtgård/Badar db Siglavy Bagdady 1902 (ØRST) 
Ponni: 
Gull:  Ingunn Finnstad/Rånnar (HEDE) 
Sølv:  Jon Lund/Hedda Gabler (OSLO) 
Bronse: Therese Carlson Sellevoll/Sofin (EID)  
 
 
NM Voltige 2008 
Individuelle: 
Gull:  Lisa Aasander Varmbo 
Sølv:  Elisabeth Walløe 
Bronse: Emilie Christensen   
Team: 
Gull:  Søndre Nordstrand, Mari Viko Rasmussen 
Sølv:  Tanum Rideklubb, Benedikte Zeiner 
Bronse:  Solør Rideklubb, Nina Wiger 
 
 
INNENDØRS- OG HALLMESTERSKAPENE 
 
HM Dressur 2008 
MB:  
Gull:  Hannah Hurvenes Clarke/Look Alike (FOLL) 
Sølv:  Beatrice Fjell/Elouie II (TANU) 
Bronse: Christina rydsaa Mæhle/Oliver IX (JARL) 
Lille Tour:   
Gull:  Jonas Elvebakk/Cartier (FOLL) 
Sølv:  Stine Gøtesen/LT Lionheart (ELLI) 
Bronse: Siv Morberg/Ruben (NØTT) 
Store Tour: 
Gull:  Gunn Skovholt/Apsalon (MØRD) 
Sølv:  Vera Galtung/Oma’s Little Big (TANU) 
Ponni: 
Gull:  Jeanett Rognøy/Kokkedals Intempo (SOMA) 
Sølv:  Astrid Westberg Rikheim/Dumbldore B (BÆRU) 
Bronse:  Annikken Hals/Miss Kimberly (SKAU) 
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FH  
Gull:  Kamilla Strømsnes/Luke III (ALVØ) 
Sølv:   Kristin Merete Søberg/Tjalle the Dutch (BLAKS) 
Bronse:  Kai Gunnar Berg/Maestoso Balaton (AGR)  
 
 
NM Sprang 2008  
Senior:  
Gull:   Stine B. Løkken/Laroso 2 (LARS)  
Sølv:   Nina Braaten/Blue Loyd 12 (DRØB)   
Bronse:  Ole K. Meland/Broker’s Plastic City (SKOG)  
Ponni kat. 1: 
Gull:   Hedvig Eiklid/Steps Corry Well (SØRK)  
Sølv:   Susanne H. Gjendemsjø/Girl’s Knight (ÅLES) 
Bronse:  Tine Høgsaas Dalen/Lavalley Prince (HRRK)  
Ponni kat. 2: 
Gull:   Marie H. Nortvedt/Katborgs Olivia (MOSS) 
Sølv:  Kristine K. Iversen/Just Called Harry (BÆRU) 
Bronse:  Kaja Høglund/Odd One Out (SYLL) 
Unge ryttere: 
Gull:   Malin B. Hansen/Alvarito (GRSK) 
Sølv:   Iselin H. Gjendemsjø/Rock’n Roll 9 (ÅLES) 
Bronse:  Karoline Stranddal/Contina S (GRSK) 
Junior: 
Gull:   Regine Eiklid/R Roberta (SØRK) 
Sølv:  Marie Valdar Longem/Flower Power (BÆRU) 
Bronse:  Karina Hovland/Prestige (SOLA) 
 
 
11.5 Championat 2008   
 
Distanse: 
Senior:   Olaug E. Carstensen, Lund kjøre- og rideklubb  
Junior/Young  Rider Victoria Gutubakken, Viba Rideklubb  
 
Dressur: 
Senior:   Ellen Birgitte Farbrot (MØRD) 
Unge ryttere:  Lillann Jebsen (TANU) 
Junior:   Catharina Lorentzen Lund (TANU)  
Ponni Kat. I:  Pernille Markussen (TANU) 
Ponni Kat. II:  Jeanett Rognøy (SAJÆ) 
 
Felt: 
Senior:   Stine Skedsmo, Ullensaker Rideklubb 
Unge ryttere:  Karina Risvåg, Ullensaker Rideklubb 
Junior:   Caroline Bergstrøm, Fredrikshald Rideselskab 
Ponni:   Lene Kristin Garsjø, Ellingsrud Rytterklubb 
 
Kjøring: 
Enspent ponni: Wenche Johannesen, Ekeberg Rideklubb 
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12  Sportslig status 
 
 
 
2007 
 
 
12.1 Teknisk Komité 
 
Teknisk komités reglementsutvalg (TKr) har bestått av Torunn Knævelsrud (leder), Erik 
Elstad,  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 har hatt ett møte i 2007 for hovedrevisjon av KR 2008. Reviderte reglementer legges 
fortløpende ut på NRYFs hjemmesider og trykkes opp ved hver hovedendring og ellers ved 
behov. Endringene omtales også i Hestesport.   
 
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 52 saksnumre, som er 11 flere enn året før. Det var særlig 
mange saker om dispensasjon fra kvalifiseringsregelverket. De viktigste sakstypene har 
vært: 

• Dispensasjon fra kvalifiseringskrav NM: 11. To ble innvilget  
• Dispensasjon fra kvalifiseringskrav annet: 18. Syv ble innvilget. 
• Dispensasjoner utstyr: 1. En ble innvilget  
• Dispensasjoner vaksine: 1. Ingen innvilget 
• Dispensasjon doping: 2. Ingen innvilget. 
• Ulike klager/protester: 6 
• Disiplinærsaker: 4 
• Godkjenning av statutter: 5 
• Annet: 5 

 
TKr får tilsendt alle protokoller fra møter i FS og de grenutvalgene som fører protokoll fra 
møtene. I tillegg blir en rekke enklere spørsmål omkring reglement besvart fortløpende av 
lederen pr E-mail og telefon uten saksbehandling av TKr. 
 
TKrs leder skriver til en spalte i Hestesport om reglementsspørsmål. Hun oversetter og 
redigerer alle dressurprogram og forestår det praktiske arbeidet med å skrive inn alle 
reglementsendringer i KR. 

 
 
Oslo, 02. februar 2009 
 
Torunn Knævelsrud 
Leder TKr 
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12.2 Distanse 
 
Grenutvalgets medlemmer 
Lene Hammeren 
Marianne Lindmark 
Marit Rakvaag 
Lisa Smeby 
 
Utvalget har hatt 13 møter i 2007 
 
Arbeidsoppgaver fordelt slik; 
 
Lene Hammeren Leder. Bindeledd mot NRYF. Reglement. Rekruttering. 

Resultatoppfølging. 
Marianne Lindmark  Ansvarlig for oppfølging av landslag og utenlandsdeltagelse. 
Marit Rakvaag  Oppfølging av stevnearrangører og teknisk personell. 
Lisa Smeby   Informasjonsansvarlig (rytter.no + andre medier) 
 
Grenutvalget har hatt et godt samarbeid i perioden og har utfylt hverandre på en god måte. 
 
Distansesporten er den hestesportsgren som vokser raskest på verdensbasis, og i 
internasjonal sammenheng er det kun sprang og feltritt som var større ved forrige offisielle 
rapport fra FEI. Det ventes at distansegrenen også vil passere feltritt innen kort tid, og miljøet 
i både Norge og verden for øvrig avventer spent neste kunngjøring på dette området. Sterke 
krefter jobber for at distanse også skal tas opp som OL gren.  
 
Her hjemme ser vi i 2007 en meget gledelig utvikling innenfor sporten. Det er stadig flere 
startende og resultatene har blitt mer stabile i de høyere klassene. Flere ekvipasjer har reist 
utenlands enn tidligere og kommet hjem med gode resultater.  
 
GU distanse har gjennom flere år jobbet målrettet og langsiktig med å utvikle sporten og 
utøverne til å tenke langsiktig, blant annet ved å sette stadig økende krav til kvalifisering. De 
siste års krav til veterinærbesiktning før store mesterskap, har også vært en positiv 
bidragsyter til en stadig mer bevisst og langsiktig holdning blant utøverne. GU er veldig glad 
for å se resultatene av dette arbeidet, og veldig glade for at stadig flere lykkes på de lengste 
distansene.  
 
2007 har stått i rekrutteringens tegn. Dette var det andre året vi gjennomførte Indianercup og 
dette har vært en ubetinget suksess. Den eneste endringen som ble gjort i 2007 var å bytte 
ut diplomene med rosetter, noe som ble godt mottatt. Ellers ser det ut til at konseptet er riktig 
i forhold til målsetningen. Det er lett tilgjengelighet for både ryttere og arrangører og 
beregningen er enkel å forstå. Kriteriene for cupen tar godt vare på distanseridningens ofte 
brukte motto; Å fullføre er å vinne.  
 
I forbindelse med rekruttering har det også blitt avholdt flere introduksjonskurs for helt nye 
klubber. Alle disse fire responderte ved å arrangere sitt første stevne (en av disse i 
samarbeid med annen klubb da de per i dag ikke er registrert i NRYF). Dette arbeidet vil 
fortsette også i 2008.  
 
Som sikkert kjent for de fleste grener har også distansesporten en utfordring når det gjelder 
teknisk personell. Dette vil det bli satt betydelig sterkere fokus på i 2008, det vil si utdanning 
på både nasjonalt og internasjonalt nivå.  
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12.3 Dressur 
 
Medlemmer i Gu-D har i 2007 vært: 

• Elizabeth Farbrot – Leder, medlem i sponsorkomiteen 
• Beate Grønstad – Ansvar for terminliste/proposisjoner,  

samt satningsgruppe for unge ryttere og seniorer. 
• Unni Henriksbø – Ansvar for satsningsgruppe for ponni og juniorer. 
• Else Hasvold – Ansvar for unghestsatsning. 
• Øivind Instefjord Ødemotland – Leder av Dressurdommerkomiteen 

Gu-D avholdt i 2007 11 møter. Noen av møtene var i samarbeid med 
dressurdommerkomiteen og NRYF sin administrasjon. 
Leder i Gu-D har deltatt på 7 møter med NRYF. 
 
Grenkonferansen var todelt, med en praktisk dag på lørdagen, og selve konferansen på 
søndagen. Konferansen samlet totalt 163 deltakere. Lørdag var det dommer-/trenerseminar 
åpent for publikum med kurslærerne Lars Andersson fra Sverige og Trond Asmyr fra Norge. 
Selve konferansen foregikk på søndagen. 
Siminaret ble meget godt tatt imot av samtlige, og GU-D har inntrykk, ut i fra 
tilbakemeldingene, av at mange fikk en større forståelse for hvordan en dressuroppvisning 
blir bedømt og vurdert.  
 
Ryttertester 
I 2007 har dommerpar bestående av en dommer og en trener reist rundt i landet og holdt 
foredrag om ryttertester i de ulike kretsene. Samtidig har man avholdt 
demonstrasjonsbedømmelser og rene ryttertestklasser på stevner for å presentere 
bedømmelsesformen for publikum. 
Man har også for første gang avholdt et pilotkurs for ryttertestdommere på Sørum 
Fritidsgård. Det var totalt 13 deltakere. Fremdriften videre er å bringe ryttertestene ut i 
klubbene på klubbstevner og skolestevner, og dermed kunne tilby en konkurranseform med 
mindre fokus på hestens grunnkvaliteter, og mer fokus på rytterens sits og innvirkning. GU-D 
tror ryttertestene vil øke rekrutteringen og interessen for dressurridning. 
 
GU-D vil jobbe videre med utviklingen av satsingsgruppene og 
forbundstrener/landslagstrener. Grenutvalget støtter forbunds- og landslagstreners syn på å 
få norske ekvipasjer ut på internasjonale stevner fremover. 
 
Antall startende på dressurstevner har vokst formidabelt de seneste årene. I 2006 hadde 
man 20 lands- og elitestevner, i 2007 ble det avholdt 27 lands- og elitestevner.  
 
 
12.4 Felt 
 
Grenutvalgets sammensetning: 
Per Anders Owren  Leder 
Karin Anja Arnesen  Styremedlem 
Gro Våge*   Ponniansvarlig 
Lars Grøneng   Reglement, internettside, kvalifikasjonskrav 
Annicken Jegersberg  Rytterrepresentant 
 
Tilknyttede ressurspersoner: 
Esther Hoff   NRYF sportskoordinator 
 
Utvalgets medlemmer har deltatt aktivt på stevner, samlinger, befaringer og kurs. GU-F har 
et godt og aktivt samarbeid med administrasjonen i NRYF. 
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Styremøter 
GU-F har i 2007 hatt flere møter med god oppslutning, også fra tilknyttede ressurspersoner. 
Hovedfokus i utvalgets arbeid har bl.a. vært: 

• Etablere og følge opp sportskomiteer for å organisere samlinger og koordinere 
internasjonal deltakelse. 

• Bidra til gode nasjonale stevner. 
• Stimulere til økt rekruttering til feltritt ved etablering av nytt breddetiltak. 
• Bidra til utvikling av nye, og oppgradering av eksisterende, feltrittsbaner. 
• Bedre informasjon til feltrittsmiljøet. 
• Organisere opplegg og bidra til valg av arrangører for Nordisk mesterskap i 2008. 
• Initiere økt engasjement på sikkerhet.  

 
Feltrittkonferansen 
Årskonferansen ble arrangert på Thon Hotell Vettre i Asker 20-21. januar, med rundt 90 
deltakere. Konferansen hadde et fyldig og variert program. 
Presidenten i Norges Rytterforbund, Kristin Kloster Aasen, orienterte om ny langtidslan og 
tiltak for å mestre den store veksten i ryttersporten.. 
 
Høydepunkter  
Tonje Reiten, 33 år og 21 år som feltrytter, hadde med Ekras Lou Lou sin beste sesong i 
2007. Høydepunktene var: Debut i CNC*** med femteplass i det åpne svenske mesterskapet 
på Segersjö. 6. plass ind og bronse lag i Nordisk Aalborg. Norgesmester ind og for lag. 
Plassert i CIC** i Scharendorf i Tyskland (14. pl) 
Bronse til det norske laget (hest) i Nordisk i Aalborg. 
Mai-Britt Johannessen på Signe debuterte i CNC*** med feilfri terrengrunde på Segersjö. 
Også feilfrie terrengrunder i CIC** i Luhmulen og Ôvedskloster. 
Caroline Bergstrøm/Seb tok 5. pl i CCI* i Bonn/Rodderberg. 
Esther Philippa Nicolaissen/Miramis tok sølv i Nordisk for ponni i Aalborg, og vant Baltic Cup 
for ponni i Finland. 
Lene Garsjø/Irish Superlative ble nr 2 i Baltic Cup for ponni i Finland. 
Det er stor økning i starter utenfor Norge, og eventyrlig økning i starter i nasjonale stevner, 
spesielt Knøttecuper. Et av historiens største feltrittsarrangement med 137 deltakere på 
Ullensaker Rideklubbs stevne på Skedsmo Gard. 
 
Teknisk personell 
Feltrittsbanebyggerkomiteen (FBBK) har i 2007 bestått av Anton Granhus (leder), Malvin 
Paulsen, Erik Mangerud, Leif Fjerdingsstad, Knut Beck, Tore Skedsmo og Johan Fahlberg. 
Komiteen har hatt tre møter og kontakt på mail og telefon. To møter i Asker og ett i England. 
Vi har i dag 23 Feltbanebyggere (FBB) – aspiranter inkludert. Vi har 8 Teknisk delegerte (TD) 
felt – de aller fleste av disse er også FBB.  Anton Granhus deltok på internasjonalt TD og 
FBB kurs i Polen i juni, for å opprettholde sin autorisasjon som internasjonal candidat både 
for TD og CD. Johan Fahlberg, Leif Fjerdingstad, Knut Beck, Malvin Paulsen, Tore Skedsmo 
og Anton Granhus deltok på et banebyggerkurs på Burghley i England i oktober i regi av The 
International Academy of Cross Country Design & Build.  
Vi vil fortsette å sende interesserte på kurs i Sverige og andre steder. 
I takt med sportens oppslutning ser vi et stort behov for mer teknisk personell.  Når det 
gjelder TDer, er behovet prekært. Et TD-kurs var planlagt høsten 2007, men det ble bare tre 
påmeldte. 
 
Sikkerhet 
Det siste året har vært tragisk for feltrittsverden med for mange alvorlige ulykker. Heldigvis 
har vi unngått dette i Norge. Dette gjør at FBBK ser at sikkerheten i fremtiden blir alfa og 
omega. Rivbare hindre i terrenget, endret innfesting av flaggene, fiksering av flyttbare hindre 
og økt kunnskap om bedring av underlaget vil bli stikkord i dette arbeidet.  
Færre klasser pr. TD og FBB på stevnedagen vil også være med på å betre sikkerheten. FEI 
sier i dag maks to klasser pr. TD og FBB pr. stevne.  
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Økonomi. 

Inntektene fra spilleautomater ble avsluttet 01.07.2007. Aktivitetsmidler barn og unge er bl.a. 
brukt til det nye opplegget, som har resultert i mange nye knøttecupbaner og -stevner.  
Premieringen av Knøttecup går også av disse midlene.  

 
 
 
12.5  Kjøring 
 
Grenutvalgets sammensetning: 
Lene Kragh (leder), Per Tore Vågø, Monica Stubseid, Kjell Stadheim, Mina Lisa Schou 
GU-Ks ansvar: Legge forholda til rette for utøvarane via: Høringsinnstans reglem. 
Dommarar. Teknisk personell. Tranarar. Uttak lag. Godkjenning av proposisjonar. 
 
Grenkonferansen 
Årskonferansen ble holdt 26-27 januar 2008 på Radisson SAS hotell Gardermoen.  
Antall fremmøtte: 26.  
Satsinsområder har bl.a. vore: 
Teknisk personell. Dommerutdanning, jobb mot å få dommarar som kan brukast i alle 
disipliner over heile landet, er godt i gang med dette. Målet er å få Internasjonale 
dommarkandidatar. Trenerutdanning – 13 stk er ferdig med grunnutdanninga og ferdig 
uteksaminert. Tidtakerutstyr. 
GU-K har holdt to seminar i 2007: 27-28 januar: køyretrenar og dommar seminar, og 23-25 
november. 
Det er arrangert 2 køyredressurdommar-kurs på Ekeberg i mai. Sogn og Fjordane 
Ryttarkrins arrangerte Køyredressurdommerkurs i juni.  
To norske deltakarar på FEI kurs i 2007. 
Rekruttering.  Vi har hatt 76 deltakarar på dei rekrutteringstreningar som har vore i 2007.  
Status køyrebaner i Norge:  Starum internasjonal, Nordfjordeid nasjonal, Breim nasjonal, 
Ekeberg, Sandnes. 
Miniklasse i køyring 
På bakgrunn av dei nye barneidrettsrettighetene 2006, har GU-K starta på arbeidet med å 
tilrettelegge miniklassen i køyring slik at vi kan utarbeide eit 
utdanningstilbud/konkurransetilbud for den aktuelle aldersklassen som omfattast av 
barneidretten. Målet er at miniklasse blir eigen cup på lik linje med feltritts knøttecup. Barna 
må ha grønt kort. Godkjent resultat får knøttecupsløyfe som er subsidiert av grenutvalget. 
Man er i gang med å lage  e hefte for knøttecup i køyring. 
 
 
12.6    Sprang 
 
Grenutvalgets sammensetning: 
Terje Olsen-Nalum (leder), Kenneth Sande, Siri Evjen.  
 
Møter i grenutvalget 
GU-S har i 2007 hatt 9 møter. 
Grenutvalget har hatt hovedfokus pjå statutter, cuper og oppfølging av stevner, å utarbeide 
en hensiktsmessig terminlise og godkjenne proposisjoner. Videre har arbeidet med Feil- og 
stilbedømming vært viktig. F&S-bedømming er blitt obligatorisk i lavere klasser. 
 
Sprangkonferansen 
Sprangkonferansen ble arrangert på Gardermoen i november 2007. Konferansen ble 
vellykket gjennomført med 130 deltakere. Det ble mye debatt rundt Feil- og stilbedømming. 
 
Høydepunkter  

• Gull i Nordisk Mesterskap for junior (Iselin Gjendemsjø). 
• Bronse i Nordisk Mesterskap for lag. 
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• 6. plass i Europamesterskapet, som kvalifiserte Norge til OL.  
• 10. plass ind. i Europamesterskapet (Morten Djupvik) 
• Til A-finalen under EM for junior (Malin Hansen). 
• Utarbeidet ny struktur på Elitestevner. 
• Ressursgruppe for ponni og junior ble opprettet. 

 
Teknisk personell 
GU-S har organisert sitt arbeid med teknisk personell gjennom to komiteer, 
Sprangbanebyggerkomiteen (SBK) og Sprangdommerkomiteen (SDK). 
 
SBK har bestått av: 
Ole Tufte (leder), Anders Hafskjold, Petter Larsen, Terje Olsen-Nalum. 
Aktiviteter:  

• Avholdt 9 aspirantkurs med til sammen 70 kursdeltakere. 
• To banebyggere ble oppgradert til BB3 
• Fire ble oppgradert til BB2  

 
SDK har bestått av: 
Ole Buer (leder), Carsten Sørlie, Ivar Alme, Gunn Eva Killingberg, Håkon Danielsen. 
Aktiviteter:  

• 6 kurs med sprangdommeraspirant-kurs med 48 deltakere 
• 3 kurs med sprangdommer 1 med 15 deltakere. 
• 2 kurs for sprangdommer 2 med 9 deltakere. 

 
Landslagsledelsens sammensetning: 
Marit H. Stranden, landslagssjef 
Sylve Söderstrand, landslagstrener senior 
Peter Flam, landslagstrener junior og unge ryttere 
Kenneth Sande, landslagstrener ponni. 
 
 
12.7 Voltige 
 
Grenutvalgets medlemmer: 
Marit Viko Rasmussen (leder), Benedikte Zeiner, Tina M. Haug, Espen Hansen, Stine Mari 
Døhl Aksnes. 
 
GU-V har hatt 8 ordinære møter og 3 ekstraordinære. Referater fra de ordinære møtene 
ligger ute på hemmesidene. 
 
Voltige fylte i 2007 10 år som offisiell sport i Norge, og dette ble markert på flere måter. Til 
NM fikk vi trykket opp både t-skjorter og jubileumssløyfer som ble gitt til alle deltakerne. Det 
ble også vist en presentasjon hvor de 10 årene ble gjennomgått med fortelling og bilder, og 
jubileet ble markert før premieutdelngen. Det ble også spilt inn en voltigesang med tilhørende 
musikkvideo hvor utøverne bidro. Responsen på videon har vært en ubetinget suksess og 
flere av utøverne og foreldrene har gitt tilbakemelding til grenutvalget om at dette var et 
meget bra tiltak.  
 
Samarbeid med voltigemiljøet i Ungarn (PannonSportArt Sports and Arts Non-profit)  
Under EM ble Espen Hansen kontaktet av representanter for det ungarske voltigemiljøet 
vedrørende et mulig samarbeid med Norge. Det er opprettet et felles samarbeid mellom ulike 
aktører innenfor hestesport, voltige og ridning for funksjonshemmede, og disse ønsker å 
bygge et nytt trenings- og ridesenter for barn og unge. GU-V har sammen med NRYF 
sentralt og GU-FH valgt å undertegne en samarbeidskontrakt med klubben. Avtalen betyr i 
praksis at norske voltigeutøvere vil kunne benytte senteret til treningssamlinger og lignende 
– og at vi vil få tettere kontakt med det internasjonale voltigemiljøet. 
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Breddetreninger 
29. nov. – 2. des. arrangerte grenutvalget treningssamling med Marián Pavl’ak. Kurset var 
lagt opp med private treningstimer for longører, longeringstrening med hester og treninger for 
utøvere på tønne og hest på sine respektive treningssteder. Lørdag kveld ble det arrangert 
mini-clinique på Tanum. 
Turntrening fant sted på Norges Idrettshøgskole helgen 12-13 mai. Lørdagen var avsatt til 
satsningsgruppen, og det var ca 10 deltakere. Søndagen var breddetrening med utøvere fra 
Solør, Søndre Nordstrand og Tanum, med ca 15 deltakere fra 8 til 16 år.  
 
Representasjon av voltige i media  
Lisa hadde to helsider i Aftenposten fredag 21.09.07. Det var en meget fin omtale av sporten 
og Lisa Varmbo.  Hun var også på direkten i God Morgen Norge onsdag 22. august i 
forbindelse med hennes prestasjon under EM i Kaposvár (15. plass).  
 
 
 
12.8 Funksjonshemmede 
 
Utvalget har i 2007 bestått av: 
Helle Grigson (leder), Silje Gillund, Trille Staubo, Liv Ryen Kristiansen, Turid Løken. 
 
Ingeborg Simensen har vært utvalgets sekretær frem til 15. mai, da hun gikk ut i 
fødselspermisjon. Beate Grønstad har overtatt etter henne. 
.  
Utvalget har i 2007 jobbet 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 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, dommer kurs, og der det er behov, skal det arrangeres egne 
kurs). 
NRYF har funksjonshemmede personer blant sitt tekniske personell. 
Norsk dommer og klassifisør på internasjonale stevner. 
Norgesmesterskapet skal arrangeres som en del av NM-dressur for funksjonsfriske. 
 
Tiltak – Status 2007 
Utvalget har hatt 3 møter i løpet av året. Dessverre måtte to møter avlyses på grunn av 
sykdom. Medlemmene har vært aktive i sine nærmiljøer, på stevner og i andre fora. Det har 
vært svart på henvendelser, ryttere er blitt registrert og har fått info via e-post. Flere ryttere er 
blitt klassifisert. Disse er også blitt oppfordret til å søke på NRYFs hjemmesider og ta direkte 
kontakt med kretsen og klubbene i sine distrikter. 
Det har vært gjennomført to rekrutteringssamlinger. 
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Flere rideklubber har vært flinke til å legge inn nivåklasser for funksjonshemmede i løpet av 
året. Få eller ingen ryttere har meldt til disse, men vi håper dette vil bedre seg etter hvert 
som denne type klasser blir kjent.  
Silje Gillund informerte om nivåklasser på grenkonferansen i januar. 
 
Trille Staubo har vært på et internasjonalt klasseifiseringskurs i Storbritannia i forbindelse 
med VM. Hun har hatt et aktivt år som klassifisør både her hjemme og ute. 
Helle Grigson var med i appellutvalget under VM og på det internasjonale stevnet på Epona 
Ryttersenter og deltok på konferansen om fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) på 
Idrettshøyskolen og på andre arrangementer der integrering og fysisk fostring var tema. 
Liv Ryen Kristiansen har deltatt på kjørekurs på Starum Hun er så langt vår eneste 
internasjonale kusk og trener med funksjonsfriske. Hun representerte også utvalget på NM i 
Drammen. 
Utvalget var, sammen med Sørlandsparken Rideklubb, arrangør av Norges andre 
internasjonale stevne for funksjonshemmede på Epona Ryttersenter ved Kristiansand i juni. 
Syv nasjoner med 30 ryttere og 5 lag deltok.  
 
Økonomi 
Økonomi, regnskap og budsjett har vært gjennomgått på våre møter. Vi har forsøkt å følge 
handlingsplanen for 2007 i den utstrekning det har vært mulig. Ny handlingsplan og nytt 
budsjett vil bli utarbeidet på vårt utvalgsmøte i januar. Budsjettet vil bli oversendt 
Forbundsstyret.  Midlene til barn og unge har vært benyttet til rekrutteringssamlinger, 
nettverksseminar og nivåklasser. Det har også vært trykket opp nye brosjyrer. 
GU-FH ønsker at de avsatte midlene for salg av vognene som i sin tid ble innkjøpt, fortsatt 
skal øremerkes støtte til arrangører av nivåklasser på ordinære stevner (dommerstøtte og 
deltakersløyfer) og støtte til klubber som ønsker å sette i gang ride- og kjøretiltak for 
funksjonshemmede barn og unge. 
 
Konklusjon 
Det er en lang og krevende prosess å få funksjonshemmede ryttere inkludert i ridesporten. 
For å få dette til, må vi ha god og åpen kommunikasjon med ryttere, klubber og kretser rundt 
om i landet. Det er på grasrota prosessen må vinnes. 
Det må hele tiden informeres for å hjelpe potensielle ryttere i gang. Vi må også samarbeide 
med terapiridningen, for det er der vi har størst mulighet til å finne rekrutter. 
Vi har fått mange henvendelser i 2007, og vi har klassifisert flere ryttere. Vi må ta vare på 
dem og gi dem muligheter. Det er opp til utvalget å informere via krets, klubb og 
enkeltpersoner, men det hadde vært ønskelig om flere ryttere tok kontakt. 
Det blir gjort mye for landslaget, men rekruttene må tas bedre vare på og følges opp så de 
føler seg inkludert. Vi vil fortsette med å gjøre denne form for ridning bedre kjent for alle, 
fange opp de rytterne som ønsker å satse og å ha ridning som sin sport. .  
 
 
 
 
 
12.9 Norsk Islandshestforening 
 
 
Årsmelding 2007 
Styret 
Styret har i perioden bestått av: 
Leder, Even Hedland 
Nestleder og leder i utvalget for dommere og utdanning, Hege Nymoen 
Sekretær, Hilde Karin Skogly 
Leder i utvalget for sport, Jan Petter Reiersen 
Leder i utvalget for avl, Inge Kringeland 
Leder i utvalget for barn, ungdom og bredde, Mary-Anna Moen 
Kasserer og organisasjonssekretær, Mette Sand har møtt fast i styret. 
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Antall medlemmer 
Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2506 medlemmer, hvorav 843 
familiemedlemmer, fordelt på 36 lokallag, av disse er 2 innaktive. I 2006 var medlemstallet 
2380 fordelt på 34 lokallag. 
 
Møter 
Styret har i år hatt 5 styremøter og behandlet 46 saker.  
 
HOVEDSAKER 
Styret har i perioden arbeidet med følgende hovedsaker: 
 
Nordisk 2008 
Arbeidet med Nordisk 08 er i rute. Komiteen har hatt 2 møter. Alle lederverv i komiteen er 
besatt. Leieavtaler er på plass i forhold til Dyrsku’n Arrangement og overnatting/servering. 
Foldere ble delt ut på VM i Nederland og nettsiden ble åpnet i høst. 
 
Dyrsku’n i Seljord  
Det er etter tøffe forhandlinger inngått ny leieavtalen med Dyrsku’n. 
 
Utbygging Seljord islandshest arena 
I tråd med utbyggingsavtale er sekretariatsbrakka og tribunene opprustet og vi har bidratt 
med kr. 120.000,- til dette tiltaket. I tillegg til dette er rettstrekke, treningsbanen og VM banen 
opprustet i tråd med ny inngått rehabiliteringsavtale for anlegget. Det er innvilget kr. 59.000,- 
i spillemidler til dette fornålet. 
 
Islandshest Forum 
Avtale med redaktørene Marianne Jansen og Dag Lauvland er forlenget ut 2008.  
 
Møter med Norges Rytterforbund 
Leder Even Hedland har deltatt på 2 møter med Norges Rytterforbund i Oslo. Tema for 
møtene har vært samarbeidet og saken fra årsmøte 2006 vedrørende lokallagenes 
tilknytning til Norsk Islandshestforening. Avtalen er revidert og blir stående som den er. Dette 
er sjekket med juristene i Norges Idrettsforbund.  
 
Norsk Hestesenter 
Leder for avlsutvalget Inge Kringeland har deltatt på to møter i representantskapet for Norsk 
hestesenter i 2007. 
 
Internasjonale møter 
 
FEIF Delegatforsamling og FEIF Konferanse 16. - 18. februar i Glasgow, Skottland.  
Even Hedland og Hege Nymoen var våre representanter på Delegatforsamlingen.  
I tillegg var Inge Kringeland, Erik Andersen og Per Kolnes tilstede på alle komitemøtene 
under konferansen. 
 
Nordisk ledergruppe 
Det har vært avholdt 2 ledermøter mellom de nordiske lederne. Ett i Glasgow og ett i 
Holland. Even Hedland har hatt lederansvaret for denne gruppen i 2007. Tema har vært 
samarbeid om VM 2011 som er lagt på is og FEIFs strategiarbeid.  
 
AKTIVITETER 
 
Lokallagsledermøte og ungdomsledermøte 
Lokallagsledermøte og ungdomsledermøte ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen 18. mars 
2008. Tema på lokallagsledermøte var NIHFs fremtid: aktiviteter, hva trenger lokallagene av 
NIHF. Tema på ungdomsledermøte var bredde: hva er dette og hvor går veien. 
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Lokallagsmøte  
Lokallagsmøte ble avholt på Thon Hotell Oslo Airport 27.-28. oktober 2007. 51 deltagere fra 
12 lokallag. På agendaen sto blant annet mandater til utvalgene, landslagsreglementet, 
IslandshestForum, Nordisk 08, terminliste, informasjon fra rytterforbundet og 
stevnestrukturen. 
 
Ungdomsrepresentantmøte 
Møte høsten 2007 ble utsatt til januar 2008.  
 
Gardermoen, 19. januar 2008 
Hilde Karin Skogly     Even Hedland 
Sekretær      Leder 
 
Hege Nymoen      Jan Petter Reiersen 
Nestleder og leder i utvalget    Leder i utvalget for Sport 
for Dommere og Utdanning 
 
Inge Kringeland     Mary-Anna Moen 
Leder i utvalget for Avl  Leder i utvalget for Barn,  

Ungdom og Bredde 
 



  70   

 
2008 
 
 
12.1  Teknisk Komité 

 
ÅRSRAPPORT FOR TEKNISK KOMITÉ (TK) FOR 2008 
Teknisk komités reglementsutvalg (TKr) har bestått av Torunn Knævelsrud (leder), Erik 
Elstad,  Ivar Alme og Harald Farbrot. Torunn Knævelsrud er sekretær for utvalget. Sammen 
med lederne for grenutvalgene utgjør TKr Teknisk komité (TK). 
TKr har ikke hatt møter i løpet av året. Innkomne saker har vært fortløpende behandlet via E-
mail. 
TK har ikke hatt møte i 2008. Nødvendige reglementsendringer har vært behandlet i direkte 
dialog med det aktuelle grenutvalg. Reviderte reglementer legges fortløpende ut på NRYFs 
hjemmesider og trykkes opp ved hver hovedendring og ellers ved behov. Endringene 
omtales også i Hestesport.   
TKr har hatt ett møte med FS i forbindelse med hovedrevisjonen av KR 2008 og 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 47 saksnumre, som er 5 færre enn året før. Etter at det ble 
reglementsfestet at det ikke er anledning til å søke dispensasjon fra kvalifiseringskravene til 
NM, er denne typen saker nesten eliminert. Sakstypene har vært: 

 
• Dispensasjon fra kvalifiseringskrav NM: 5. Ingen ble innvilget  
• Dispensasjon fra kvalifiseringskrav annet: 8. En ble innvilget. 
• Dispensasjoner utstyr: 2. Ingen ble innvilget  
• Ulike klager/protester: 5 
• Disiplinærsaker: 2 
• Godkjenning av statutter: 5 
• Godkjenning av KR 2008: 1 
• Stevnerapporter 3 
• Klubbskifte 7. Tre ble innvilget 
• Autorisasjon av teknisk personell: 3 
• Annet: 6 

 
TKr får tilsendt alle protokoller fra møter i FS og de grenutvalgene som fører protokoll fra 
møtene. I tillegg blir en rekke enklere spørsmål omkring reglement besvart fortløpende av 
lederen pr E-mail og telefon uten saksbehandling av TKr. 
TKrs leder skriver til en spalte i Hestesport om reglementsspørsmål. Hun oversetter og 
redigerer alle dressurprogram og forestår det praktiske arbeidet med å skrive inn alle 
reglementsendringer i KR. 

 
 
Oslo, 02. februar 2009 
 
Torunn Knævelsrud 
Leder TKr 
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12.2 Distanse 
 
Grenutvalgets medlemmer 
Marianne Lindmark 
Mina Blom 
Marit Rakvaag 
Lene Hammeren 
Lisa Smeby 
 
Utvalget har hatt 9 møter i 2008 
Utvalget har deltatt på 2 samarbeidsmøter med administrasjonen i NRYF  
Utvalget har deltatt på 1 møte angående sanitet og førstehjelpsberedskap på ridestevner 
organisert av administrasjonen i NRYF.    
 
Arbeidsoppgaver fordelt slik; 
Marianne Lindmark Leder, samordnende og koordinerende rolle, innkalling og 

protokollføring ved møter, overordnede planer, budsjett og 
økonomi hovedansvarlig for dialog med NRYF 

Mina Blom Oppfølging av landslaget, i samarbeid med NRYF følge opp 
internasjonal sportslig aktivitet, chef d’equipe ved mesterskap 

Marit Rakvaag Oppfølging av teknisk personell og stevnearrangører, 
terminliste og godkjenning av proposisjoner 

Lene Hammeren Rekruttering herunder Indianercup, resultatoppfølging og 
championatpoeng, reglement. Leder fra 1.6.08 – 1.9.08 

Lisa Smeby Oppdatering og vedlikehold av nettsiden, synliggjøring og 
markedsføring 

Grenutvalget har hatt et godt samarbeid i perioden og har utfylt hverandre på en god måte. 
Lene Hammeren vikarierte som leder for Marianne Lindmark i perioden fra juni til september.  
 
Grenutvalget i distanse GU-Distanse har gjennom flere år jobbet med å legge til rette for 
langsiktig, systematisk og målrettet satsning hos norske landslagsekvipasjer. Hovedmålet er 
å oppnå gode norske prestasjoner i internasjonale mesterskap.   
 
Norske distanseryttere har i 2008 hatt flere gode internasjonale resultater. Victoria 
Gutubakkens 5. plass i EM for Jr/ur er årets beste prestasjon. Men også gull og bronse i 
Nordisk-Baltisk mesterskap for henholdsvis Olaug E. Carstensen og Ellen Suhr, og 15. plass 
fra VM for unghester for Ellen Suhr, er gode internasjonale prestasjoner. Norge har nå flere 
norske ekvipasjer som over tid har startet internasjonale klasser og kan prestere på et 
internasjonalt nivå. Dette gjenspeiles i at antallet starter i Grand Prix klasser har økt markant 
i 2008, og at poengsummen for vinneren av championatet er den høyeste som noen gang er 
oppnådd. .   
 
Grenutvalget i distanse her i 2008 satset på synliggjøring og markedsføring av grenen ved å 
øke tilgangen til informasjon om distanse og nyhetssaker på distansesiden på www.rytter.no. 
Totalt er det lagt ut 70 nyhetssaker på nettsiden i løpet av 2008. I tillegg er menyen på siden 
utbedret og innholdet oppdatert. Det er også jobbet mer målrettet med informasjon om 
grenen og resultater fra stevner mot flere hesterelaterte medier. Dette har ført til at det i 2008 
har vært 14 artikler og saker om distanse i Hestesport og 6 i Ridehesten. I 2007 var antallet 
artikler og saker henholdsvis 5 og 1 for Hestesport og Ridehesten. 
 
Grenutvalget i distanse påbegynte i 2008 flere prosjekter som har som hovedmål å øke 
rekruttering og aktivitet innen grenen. Disse prosjektene forventes ferdigstilt i løpet av 2009.   

• Det arbeides med å lage et distansehefte med informasjon om grenen beregnet på 
nye ryttere som ønsker å starte i lavere klasser. Heftet har som mål å beskrive ulike 
elementer av en distansekonkurranse, og hva som må til av trening og forberedelser 
for å kunne starte distanse i lavere klasser.  

• Det arbeides med å utarbeide en veiledning for stevnearrangører. Veiledningen skal 
hjelpe nye klubber å komme i gang med å arrangere distansestevner.  
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• Det arbeides med å lage 2 stk stevnearrangørkasser. Kassene skal inneholde noe av 
det utstyret en arrangørklubb behøver for å kunne arrangere et distansestevne. 
Klubber som skal arrangere distansestevner skal kunne låne stevnekassene. 

 
Administrasjonen i NRYF startet i 2008 en tettere oppfølging av grenutvalgene. Grenutvalget 
i distanse har derfor utarbeidet en handlingsplan og et budsjett for 2008 basert på planlagt 
aktivitet i handlingsplanen. Langtidsplanen for 2006-2010 er også oppdatert. Dette har vært 
et nytt administrativt arbeid som har krevd en del ressurser fra grenutvalget i 2008. Spesielt 
siden dette var første året med den nye arbeidsformen.   
 
I 2008 har det foregått en stor revisjon av FEIs distansereglement. Et forslag til nytt 
reglement ble sendt på høring før sommeren. Grenutvalget i distanse har forsøkt å ta aktiv 
del i dette arbeidet ved å utarbeide en skriftlig tilbakemelding til FEI. Det nye reglementet er 
gyldig fra 1.1.2009. Som følge av den store reglementsrevisjonene har man i 2008 avventet 
med å sende noen på FEI distansedommerkurs. Det planlegges å sende flere dommere på 
kurs i 2009.  
 
 
 
12.3 Dressur 
 
Medlemmer i Gu-D i 2008 har vært: 

• Elizabeth Farbrot – Leder, medlem i sponsorkomiteen 
• Beate Grønstad – Ansvar for terminliste/proposisjoner  
• Unni Henriksbø – Ansvar for satsningsgruppe for ponni og junior 
• Else Hasvold – Ansvar for unghestsatsning. 
• Øivind Instefjord Ødemotland – Leder av Dressurdommerkomiteen 

Sportskoordinator Esther B. Hoff har koordinert satsningsgruppen for senior og Unge ryttere. 

Gu-D avholdt i 2008 10 møter, inkludert 2 møter med dressurdommerkomiteen og NRYFs 
administrasjon. I tillegg har det vært egne økonomimøter. 
Leder i Gu-D har deltatt på 19 møter med NRYF. Gu-D har bedt NRYF om å få supplere 
utvalget med 2 nye medlemmer fra 2009. Dette skyldes generell økning i aktivitetsnivå og 
arbeidsmengde samt at treningssamlingene er så vidt geografisk spredd. 
 
Grenfagkonferansen 2008 var todelt, med en praktisk dag på lørdagen, og selve 
konferansen på søndagen. Konferansen samlet totalt 163 deltakere. 
Lørdag var det dommer-/trenerseminar åpent for publikum med kurslærerne Lars Andersson 
fra Sverige og Trond Asmyr fra Norge. Begge to er internasjonale dressurdommere. 
Seminaret gikk på Nes ridesenter, og tok for seg bedømmelse fra unghestnivå og opp til MA-
nivå. Man så på ulike øvelser i de ulike progam/klassenivå, og både dommere, trenere og 
publikum fikk mulighet til å stille spørsmål, samt gi en vurdering av en bestemt 
øvelse/ekvipasje. 
Seminaret ble meget godt tatt i mot av samtlige, og Gu-D har et inntrykk ut i fra 
tilbakemeldingene av at mange fikk en større forståelse for hvordan en dressuroppvisning 
blir bedømt og vurdert. 
Selve konferansen foregikk søndag på Triaden i Lørenskog. Gu-D gikk igjennom dressuråret, 
og presenterte det kommende året. I tillegg ble det delt ut championater og ulike priser 
 
Ryttertester.  Arbeidet med ryttertestene har av ulike grunner ikke hatt den fremdriften som 
forventet. 
På DDK sitt siste møte i desember 2008 var utdanningsansvarlig i NRYF, Caroline Enger, 
tilstede. DDK besluttet å sette ned en arbeidsgruppe med blant annet Caroline Enger og 
Christine Skodjereite fra DDK. Arbeidsgruppen skal jobbe med den videre fremdriften av 
ryttertestene og hvordan man etter hvert skal få dem mer kjent og brukt på stevnene.  
Med bakgrunn i erfaringen fra feil og stil i sprang har man med vilje valgt å starte med 
ryttertestene på rideskolestevner og klubbstevner. Der skal ryttertestene fortsatt ha et stort 
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fokus, men DDK ser behovet for etter hvert å gjøre ryttertestene også mer kjent og brukt på 
blant annet D-stevner. 

 
Sponsorkomiteen har i 2008 bestått av: 
Kristine Lund zeiner – Leder, Amy Dale, Peter Mollø Christensen, Kristin Høst, Elizabeth 
Farbrot, Christine Skodjereite og Maja Farup (som spes. har jobbet med websidene) 
Komiteen har jobbet med salg av ”Dressur så klart” kalendere og profilklær, venneforening 
og web-side og gjennom dette profilering og markedsføring av dressursporten  
Sponsorkomiteen har samlet og tjent inn penger som blant annet har gått til å dekke klasser i 
OHS og AEG. 

Gu-D inn i 2009 
Gu-D anser at satsningen på dressur er godt i gang og at det er kombinasjonen av de ulike 
tiltak som gir resultater. Høy kvalitet både på daglig trener og treningsopplegg samt dyktige 
og målrettede forbunds- og landslagstrenere er grunnleggende forutsetninger. Både de 
idrettslige og sosiale betingelser må legges til rette og videreutvikles for at vi skal få utnyttet 
potensialet og få den ønskede framgang.   
Med støtte i NRYF vil vi øke og målrette satsningen fram mot OL 2012. Dette forutsetter vilje, 
innsats, potensiale og økonomiske betingelser både for den enkelte utøver og for systemet. 
Vi må derfor fortsette og intensivere arbeidet på de ulike områder. 
Rekrutteringen øker fortsatt, omfang, nivå og kvalitet har hevet seg betraktelig de siste 
årene, og Gu-D ser med glede på denne utviklingen.  
 
 
 

12.4 Felt  

Grenutvalgets sammensetning 
Halvard Bakke Johnsen Leder 
Martin Rauan    Styremedlem 
Annicken Jegersberg  Styremedlem 
Nina Heimar Zachariasen Ponniansvarlig 
Lars Grøneng   Reglement, kvalifikasjonskrav 
Line B. Lorentzen  Rytterrepresentant 
NRYFs sportskoordinator: Esther Hoff 
 
Møter i grenutvalget  
GU-F har i 2008 hatt flere møter med god oppslutning, også fra tilknyttede ressurspersoner. 
Hovedfokus i utvalgets arbeid har vært:  

• Etablere og følge opp sportskomiteer for å organisere samlinger og koordinere 
internasjonal deltagelse.  

• Bidra til gode nasjonale stevner.  
• Stimulere til økt rekruttering til feltritt ved breddetiltak organisert og gjennomført av 

Erik Mangerud , Malvin Paulsen og Mette Sattrup  
• Rekruttering og breddetiltak gjennom regionstreninger  
• Bidra til utvikling av nye og oppgradering av eksisterende feltrittsbaner  
• Bedre informasjon til feltrittsmiljøet  
• Bidra til gjennomføring av Nordisk mesterskap i 2008.  
• Initiere økt engasjement på sikkerhet.  
• Startet arbeid med å legge grunnlag for arbeid med sponsing.  
• Sammen med sportskomiteene gjennomført evaluering av 2008 sesongen, med 

avsluttende møte med rytterne. Grenutvalget er opptatt av at evaluering skal foretas 
rett etter sesongslutt og at årskonferansen fokuserer på kompetanseoppbygging og 
fremtidige aktiviteter.  

• Lars Grøneng har koordinert feltritt kommentarer til endringer i reglementet.  
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Utvalgets medlemmer har deltatt aktivt på stevner, samlinger, befaringer og kurser. GU-F har 
et godt og aktivt samarbeid med administrasjonen i NRYF. Utvalget mener at organiseringen, 
med underkomiteer; sportskomite hest, sportskomite ponni, rekrutteringskomite, 
banebyggerkomite, sikkerhetskomite og terminlistekomite, har vært en riktig utvikling. Det 
gjør at det frivillige arbeid fordeles på flere personer og vi får totalt sett flere ressurser som 
arbeider for fellesskapet og videreutvikling av feltritt både i topp og bredde. 
 
Feltrittbanebyggerkomiteen (FBBK) har i 2008 bestått av: Malvin Paulsen, Erik Mangerud, 
Leif Fjerdingstad, Knut Beck, Tore Skedsmo, Johan Fahlberg og Anton Granhus med 
sistnevnte som leder. Den 23.5.08 bad Anton Granhus seg, pr mail, fritatt for alle verv innen 
feltritts-Norge. Den 30.6.08 innkalte leder av GU-F FBBK til møte. Her ble Leif Fjerdingstad 
motvillig valgt til leder frem til feltrittskonferansen i januar 2009. Komiteen har hatt 2 møter og 
diverse kontakter pr tlf og mail. Begge møtene var i Asker. Vi har 22 feltbanebyggere pr. 
utgangen av 2008. Disse fordeler seg med 8 feltbanebygger 1, 3 feltbanebygger 2, ingen 
feltbanebygger 3 og 2 feltbanebygger 4. Vi har 7 feltbanebyggeraspiranter. Ingen 
internasjonale. Vi har 3 kursledere, 9 Teknisk Delegerte og 4 aspiranter. Johan Fahlberg blir 
oppgradert til internasjonal TD. Hege Trulsen har gått kurs og blir vår første internasjonale 
feltrittsdommer. Som man ser av oppramsingen over så trenger vi sårt flere TDer hvis 
aktivitetsnivået skal holdes på dagens nivå. Det er i år avholdt et TD kurs med kun 4 
deltakere. Her har klubbene en stor oppgave i å motivere potensielle kandidater. Det er også 
avholdt et banebyggerkurs i Drammen i april i år. FBBK mener at samme komité må ha 
ansvar for både å godkjenne stevner samt å oppnevne TD til de samme stevnene.  
 
Sikkerhetskomiteen har bestått av Anne-Cathrine Selleg, Annicken Jegersberg, Line 
Lorentzen, Anton Granhus og Leif Fjerdigstad (leder). Anton Granhus trakk seg den 23.5.08. 
Komiteen har i perioden avholdt ett møte. Møtet ble avholdt i Moss. I år som i fjor har det 
internasjonalt dessverre vært noen alvorlige ulykker knyttet til sporten. Heldigvis har vi i 
Norge vært forskånet for de alvorligste ulykkene. Komiteen bør få tilsendt rapporter over 
uhell som skjer på stevner i Norge slik at vi kan få en oversikt over hva som skjer på de 
forskjellige arenaene.  
 
Rekruttering.  Komiteen for rekruttering har i 2008 bestått av: Malvin Paulsen (leder), Lene 
Enger Juliussen, Annicken Jegersberg, Mette Sattrup (koordinator). 
Komiteen har hatt som oppgave å etablere et nett av regionstrenere over hele landet, og 
bistå med etablering av nye feltbaner, oppgradering av eksisterende knøttecupbaner og hjelp 
til avvikling av knøttecup der dette gjøres for første gang. Målsettingen med regionstrening er 
å rekruttere til feltritt gjennom å ha et treningstilbud over hele landet. Rekrutteringsstevner og 
informasjon om feltritt generelt er regelmessig blirr markedsført gjennom reportasjer i 
Hestesport, Ridehesten, samt lokale aviser og media. Flyere er delt ut på AEG og Oslo 
Horseshow. 
Regionstrenerne ble invitert til å delta på Lucinda Green-konferansen, årskonferansen for 
feltritt, og regionstrenerne skal få tilbud om å delta på to landslagstreninger i 2009..  
Det er avholdt 21 Knøttecuper i 2008 på L- og D-stevner med i alt 425 startende. 
 
Feltrittkonferansen. Årskonferansen hadde et fyldig og variert program. GU-F ga et 
tilbakeblikk, og gjennom gikk planer. 
Anne Kristin Schau Mathisen representerte NRYF sitt styre, fortalte om hovedutfordringer i 
langtidsplanen, og Caroline Enger fra administrasjonen fortalte om breddetiltak og utdanning. 
Konferansens hovegjest var Jan Jönsson, som fortalte om hvordan svenskene jobber frem 
mot OG LIGNENDE 2012, og han deltok også i paneldebatten rundt sikkerhetsarbeidet. 
Det ble også informert om arbeidet med Nordisk feltritt på Starum og i Drammen. Mai-Britt 
Johannessen og Anne Cathrine Sellæg fortalte også om sine treningsopplegg. 
 
Noen høydepunkter   Sølv i Nordisk UR/Jr til det norske laget. Bronse i Nordisk senior. Ind 
Bronse i Nordisk for UR/Jr (Maren Braastad). Nordisk mesterskap for hest arrangert i Norge 
for første gang siden 1992. Arrangert Nordisk mesterskap for ponni for første gang siden 
2000. Deltakelse i EM for ponni. Norges første terrengbane på 2*-nivå er bygget på Starum. 
Fantastisk økning i internasjonale starter. God deltakelse på nasjonale stevner.  Mer og 
bedre internasjonalt teknisk personell. 
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12.5  Kjøring 
 
Grenutvalgets sammensetning:    
Ellen Olsen (leder), Mina Lisa Schou, Kjell Stadheim, Atle Henden, Cicci Gjetanger. 
Det er avholdt 5 møter i GU-K. 4 ved oppmøte og 1 mailmøte. Utallige mail og telefoner er i 
tillegg blitt brukt for å holde kontakten gjennom året. Det er avholdt et tildelingsmøte på 
Ullevål. Det er to repr tilstede. Leder har vært på sponsorpresentasjonsmøte på Ullevål, samt 
på budsjettmøte. Leder av GU-K har også deltatt på ledermøte/seminar pjå Helsfyr. 
 
Miniklasser  Et rekrutteringsopplegg er laget i 2008. Innføringshefte og slyfer. Lik knøttecup 
i feltritt. Dette for at det skal bli enklere for arrangører, og enklere for utøvere å starte kjøring. 
Lavterskeltilbud. Miniklassecupen starter i 2009.02.20 
Utdanning/kurs  Det er holdt dressurdommeraspirantkurs og kjøredressurdommerkurs. Det 
er avholdt banebygger 1 og aspirantkurs. Det er holdt kurs i tidtakerutstyret. To dommere og 
en banebygger er sendt utenlands for praksis i forbindelse med Nordisk mesterksap i 
Sverige. 
Det er gjort en gjennomgang av alle de norske dressurprotokollene. Disse revideres og 
brukes i 2009.   Nye FEI program for kjøring er oversatt til norsk.  
 
Grenkoneransen  2008 er avholdt på Starum med innlagt Clinique med Cicci Qvarnstrøm. 
Ca. 45 møtte. 
 
Økonomi   GU-K har fått økt sine rammer i 2008. Dette har kommet godt med, da 
aktivitetsnivået har vært større enn i 2007. Likevel har det vært et budsjettoverforbruk.  
 
Høydepunkter  Bronse i Nordisk i Åstorp, lag hest enspent.  Vant presisjonskjøring i Nordisk 
for ponni enspent (Wenche Johannessen).  Deltok med to lag i VM enspent hest i Warka.  
 
 
 
12.6     Sprang 

 
Grenutvalgets sammensetning: 
Terje Olsen-Nalum (leder til mars 08), Jon Harald Gulliksen (leder fra april 08), Siri Evjen, 
Nina Braaten (fra sept 08). 
 
GU-S har i 2008 hatt 9 møter. Hovedfokus i utvalgets møter har vært:  
Koordinere og støtte landslagsledelsen i deres arbeid.  Utarbeide statutter til cuper, samt 
stevneoppfølging.  Utarbeide en terminliste som ivaretar landslagenes behov og som bidrar 
til god utvikling i sporten.  Bidra til gode nasjonale stevner ved å utarbeide/godkjenne 
proposisjoner til lands- og elitestevner.  Stimulere til økt rekruttering ved å starte cuper for 
kat. II og kat. III  
Utvalgets medlemmer har deltatt aktivt på stevner, samlinger, befaringer og kurs. GU-S har 
et godt og aktivt samarbeid med administrasjonen i NRYF.  
 
Sprangkonferansen ble arrangert på Helsfyr Rica Hotell 13.-14. november 2008 med rundt 
65 deltagere. Konferansen var i år todelt med trenerseminar 13. november hvor cuper, 
statutter, kvalifiseringer og holdningsskapende arbeid ble diskutert. Lørdag 14. ga 
grenutvalget et tilbakeblikk på 2008 og gjennomgikk planer for 2009. 
 
Ressursgruppen 
Ressursgruppen for ponni, junior og unge ryttere har i 2008 bestått av Monica Eiklid, Kari H. 
Dalen, Gro Sæten og Siri Evjen. I tillegg har vi hatt personer som har blitt tildelt oppgaver i 
forbindelse med gitte arrangementer, slik som Bente Furulund og Ninni Bjerke.  
Ressursgruppen har laget utstyrspakker til ryttere som skal ut og representere i utlandet. Her 
har Kingsland vært en viktig bidragsyter som har gitt svært gode priser på utstyr. I 2007 
klarte vi å skaffe sponsorer slik at alle som deltok i Nordisk Mesterskap eller EM fikk 
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utstyrspakker til en veldig gunstig pris. I 2008 fikk vi også inn en del sponsormidler, men 
valgte denne gangen å bruke pengene til et velkomstparty under Baltic Cup i Kristiansand. 
Ressursgruppen har også sørget for felles bestilling av hotell i utlandet i forbindelse med 
stevner, samt at vi sørger for felles middager under stevnene. På stevner i utlandet har vi 
også sørget for at det er en felles møteplass for ryttere og foresatte for å bygge lagånd. Vi 
har også, så langt det har vært mulig, forsøkt å organisere fellestransporter til stevner 
utlandet.  
 
Høydepunkter 
Fantastisk norsk deltakelse i Olympiaden i Hong Kong med lag og to ekvipasjer i den 
individuelle finalen. Disse endte på henholdsvis 9. (Morten Djupvik) og 15. plass (Stein 
Endresen).    
Førsteplass i CSIO5* i Lummen og tredjeplass I CSIO5* i Madrid, i oppkjøring til OL (lag 
Morten Djupvik, Stein Endresen, Geir Gulliksen, Tony Andre Hansen). 
Gull i Nordisk Mesterskap for junior (Marie V. Longem) 
Sølv i Nordisk Mesterskap – lag jr. 
EM junior, ind. 15. plass (Emil Flam) 
Seier i Baltic Cup jr (Siri M. Bakken) 
Baltic Cup ble dratt vel i havn av Sørlandsparken Rideklubb i Kristiansand. 
 
Landslagsledelsens sammensetning 
Marit H. Stranden, landslagssjef 
Sylve Söderstrand, landslagstrener senior 
Peter Flam, landslagstrener junior og unge ryttere 
Kenneth Sande, landslagstrener ponni 
 
Teknisk personell 
GU-S har organisert sitt arbeid med teknisk personell gjennom to komiteer, 
Sprangbanebyggerkomiteen (SBK) og Sprangdommerkomiteen (SDK). 
 
SBK har i 2008 bestått av: 
Ole Tufte, leder, Anders Hafskjold, Petter Larsen, Terje Olsen-Nalum 
Aktiviteter 

- Avholdt 12 aspirantkurs med til sammen 130 kursdeltakere 
- Miniseminar i Trondheim i mai 
- Terje Olsen-Nalum gjennomførte internasjonal praksis under Sunshine-Tour i Spania 

i februar 
- Har introdusert et svensk banebyggerprogram 
- Har redigert og modernisert banebyggerveilederen 
- God kommunikasjon pr e-post mellom komitéen og banebyggerne 
- Statur pr 31.12.2008: Totalt 98 banebyggere  

 
SDK har i 2007 bestått av: 
Ole Buer, leder, Bente Bysting, Ivar Alme, Gunn Eva Killingberg, Håkon Danielsen 
Aktiviteter: 

- 7 sprangdommeraspirantkurs, til sammen 57 deltakere 
- 3 sprangdommer 1-kurs med til sammen 14 deltakere 
- 1 kurs for sprangdommer 2, tre deltakere 
- 1 kurs for sprangdommer 3, fire deltakere 
- 1 dommer sertifisert som internasjonal kandidat 

 
 
 
12.7 Voltige 
 
Grenutvalgets medlemmer i 2008  
Benedikte Zeiner (leder), Marit Walløe, Birgitte Løvlie, Espen Hansen, Stine Mari Døhl 
Aksnes (tom. mai 08), Elise Nettlehorst Jacobsson (fom. juni 08).  
GU-V har i 2008 hatt 10 ordinære møter og 2 ekstraordinære møter.  
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Omstrukturert hjemmesidene. Deltatt på møter i  NRYF, bl.a. ledermøtet i okt 2008 og møte i 
sanitetskomité.  Hatt utlån av 2 stk utstyr.  Samarbeidet med HorsePro om å få voltige inn i 
programmet.  Promotert voltige på NRYFs stand under Oslo Horse Show.  
 
Stevnekomité 
Vi  har ikke lykkes i å få til en fungerende stevnekomité, men GU har sørget for at det har 
vært ressurspersoner tilstede på alle stevner for å kunne svare på spørsmål og hjelpe til ved 
behov. 
 
Grønt-kort-kurs for voltigeutøvere 
Grenutvalget har kontaktet Hege Kjønstad og hun har sagt seg villig til å arrangere slike kurs 
for voltigeutøvere neste sesong. Grønt-kort-kursene  har et fastlagt innhold. Det er svært 
teoretisk og ofte er ikke voltige nevnt i det hele tatt i de kursene som kretsene og klubbene 
holder. Målet er å tilrettelegge bedre for aldersgruppen og ikke kun ha teori, men også legge 
inn en praktisk økt. 
 
Voltigecup 
Grenutvalget har i år søkt om ”bredde”-midler og fått støtte til å arrangere voltigecup. Målet 
her var å få med flest mulig utøvere på stevnene våre. Det var derfor naturlig å la denne 
cup’en gå i skritteklasse.  Cupklassen var åpen for alle deltagere under 12 år, samt for 
deltagere over 12 år som ikke har startet i galoppklasse før.  Poengberegningen er enkel:  
1 poeng for hver startende.  Den klubben som har flest poeng etter endt cup er vinner.  Det 
ble satt opp pengepremie for de 4 beste klubbene.  Pengene er øremerket voltigeaktivitet i 
klubben.  (Voltigeutstyr, utdanning, treninger)  Dermed håper vi at de klubbene som vinner 
premie også vil ha økt aktivitet i voltigegruppa i 2009. 
 
Klassen ble satt opp på alle våre stevner i 2008 (selvsagt med unntak av tønnestevnet i 
oktober) og avslutningen av cup-en med premieutdeling gikk av stabelen 15.11.2008. 
 
Følgende stevner ble gjennomført: 
09.03 – Nannestad hestesportsklubb – 5 deltagere 
19.04 – Tanum rideklubb – 8 deltagere 
10.05 – Sarpsborg rideklubb – 12 deltagere 
01.06 – Solør voltigeklubb – 17 deltagere 
14.06 – Søndre Nordstrand rideklubb – 15 deltagere 
15.11 – Tanum – 18 deltagere 
Hvis vi summerer stevnene, blir det 75 starter i løpet av sesongen. 
Resultatliste: 
1. Nannestad hestesportsklubb.  2. Tanum Rideklubb.  3. Søndre Nordstrand rideklubb.   
4. Solør Voltigeklubb 
 
Deltagelse av Sveitsisk lag på Oslo Horse Show 
Espen Hansen var pådriver for å få et voltigelag på et høyt sportslig nivå til Oslo Horse Show 
2008. Det Sveitsiske laget (Lütisburg) fikk en 5.plass i WM 2008 og har lang erfaring med å 
delta på ulike arrangementer og show. De var med på familieshowet begge dager under 
OHS. Jentene hadde et fint opphold i Oslo og ble fulgt opp av Espen som fungerte som vert.  
Fredag kveld hadde de tid til et besøk hos Søndre Nordstrand voltigegruppe. De viste 
programmet sitt på tønne og ga tips om øvelser til de norske jentene. 
 
Landslag og satsningsgruppe 
Vi har også i år hatt  en satsningsgruppe bestående av landslaget + rekrutteringsutøvere: 
Lisa Aa. Varmbo – Moss RK (eneste landslagsutøver denne sesongen).  
Individuelle:  Gina Liland – Sarpsborg og omegn rideklubb  
Team: Søndre Nordstrand rideklubb, Tanum Rideklubb.  
 
Turntrening  
Grenutvalget har arrangert  1 turntrening og en turnhelg. Tilbakemelding fra deltakerne var 
veldig positiv. Det er også arrangert en treningssamling (31.10-02.11) med private 
treningstimer for utøvere på tønne og hest. 
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Utdanning av personell  
17.-18. oktober arrangerte grenutvalget longørkurs. Kursten hadde 8 deltakere, 2 av dem 
deltok med 2 hester hver. 
Et oppsatt dommerkurs ble dessverre avlyst pga for få påmeldte. 
 
 
 
12.8 Funksjonshemmede 
 
Grenutvalget har i 2008 bestått av  
Helle Grigson (leder), Turid Løken, Liv Ryen Kristiansen, Silje Gillund, Trille Staubo (til okt. 
08) 
Silje Gillund kom tilbake til utvalget i oktober etter å ha vært med på landslagets satsing i 
2008 mot Paralympics. Ingeborg Simensen er tilbake som vår kontaktperson i Forbundet 
etter fødselspermisjonen. Beate Grønstad hadde denne funksjonen frem til oktober.   
  
Utvalget har hatt 6 møter i løpet av året. Medlemmene har vært aktive i sine nærmiljøer, på 
stevner og i andre fora. Det har vært svart på henvendelser, ryttere er blitt registrert og har 
fått info via e-post og telefon. Flere ryttere er blitt klassifisert. 
Disse er også blitt oppfordret til å søke på NRYFs hjemmesider og ta direkte kontakt med 
kretsen og klubbene i sine distrikter. 
Grenutvalget var representert på årets grenkonferanse og holdt et innlegg om ridning for 
funksjonshemmede og klassifisering. 
 
Utvalget har i 2008 jobbet ut i fra det mandatet som er gitt GU-FH 
 
Overordnet mål – handlngsplan  
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 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, dommer kurs, og der det er behov, skal det arrangeres egne 
kurs). 
 
Tiltak – Status 2008 
Turid Løken har gjort en svært god jobb med satsingsgruppen. Det har tatt mye tid og vært 
mye jobbing for å få realisert dette prosjektet. 
Våre to internasjonale klassifisører, Trille Staubo og Tone Grinde Seberg har vært aktive i 
2008. Trille Staubo var med som fysioterapeut til paralympics i Hong Kong.  
Vi har også en klassifisør for blinde og svaksynte: Randi Skarpaas Tranheim. 
Vår internasjonale dommer, Kjell Myhre, har dømt internasjonale klasser både hjemme og 
ute i 2008. Han var med som dommer til Hong Kong, og er en flott representant for 
dommerstanden. 
Helle Grigson var med i appellutvalget til det internasjonale stevnet på Epona Ryttersenter i 
juni. Hun var til stede under paralympics i Hong Kong som Rytterforbundets representant. 
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Hun og Turid Løken deltok på konferansen om (fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) 
på Idrettshøyskolen og på andre arrangementer der integrering og fysisk fostring er tema. 
Hun deltok også på NRYF’s ledersamling.  
Rytterforbundet har avtaler med Polen og Ungarn, begge disse landene ønsker hjelp fra 
Norge for å komme videre med sin integrering og trening av funksjonshemmede. Helle 
Grigson var på et seminar i Ungarn i regi av FEI PE. Seks nasjoner deltok. 
 
 
 
12.9 Norsk Islandshestforening 
 
Årsmelding 2008 
Styret 
Styret har i perioden bestått av: 
Leder, Even Hedland 
Nestleder og leder i utvalget for dommere og utdanning, Hege Nymoen 
Sekretær, Hilde Karin Skogly 
Leder i utvalget for sport, Gunn Iren Larsen 
Leder i utvalget for avl, Inge Kringeland 
Leder i utvalget for barn, ungdom og bredde, Mary-Anna Moen 
Kasserer og organisasjonssekretær, Mette Sand har møtt fast i styret. 
  
Antall medlemmer 
Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2498 medlemmer, hvorav 879 
familiemedlemmer, fordelt på 36 lokallag, av disse er 1 innaktivt. I 2007 var medlemstallet 
2506 fordelt på 36 lokallag. 
 
Møter 
Styret har i år hatt 6 styremøter og behandlet 45 saker.  
 
HOVEDSAKER 
Styret har i perioden arbeidet med følgende hovedsaker: 
Nordisk 2008 
Året 2008 har i stor grad vært preget av Nordisk. Vi har 350 dugnadsarbeidere fra hele 
landet som bidro til å gjøre arrangementet mulig. Arrangementet gikk av stabelen på Dyrskun 
i Seljord i begynnelsen av august og var et stort løft for islandshestnorge. Resultatet ble noe 
dårligere enn forventet. Dette skyldes i hovedsak sviktende inntekter på billettsalget. 
Dyrskun Arrangement i Seljord 
Styret har gjennom flere forhandlingsmøter og telefonmøter med Dyrskun Arrangement 
forhandlet frem en ny 5 års leieavtale.  
Islandshest Forum 
Avtale med redaktørene Marianne Jansen og Dag Lauvland er revidert og forlenget ut 2009.  
Møter med Norges Rytterforbund 
Det har vært ett møte med Norges Rytterforbund. Videre har representanter fra NIHF deltatt 
på grenkonferansen. Mette Sand og Hilde Karin Skogly deltok på konferansen 24.-26. 
Oktober 2008. Generalsekretær Kjell Myhre og markedsansvarlig Sisel Finstad var offisielle 
gjester under Nordisk mesterskap i Seljord. 
Norsk Hestesenter 
Leder for avlsutvalget Inge Kringeland og leder i NIHF Even Hedland deltok på 
representantskapsmøte i Norsk Hestesenter og presenterte Islandshesten og organisasjonen 
vår samt World Fengur.  
Nettsiden 
Ny nettside er på plass og gir en bedre arbeidsplattform for styret. Avtalen med web-master 
Gabrielle Severinsen er forlenget ut 2009. 
 
Internasjonale møter 
FEIF Delegatforsamling og FEIF Konferanse 15.-17. februar i Reykjavik, Island.  
Even Hedland og Inge Kringeland var våre representanter på Delegatforsamlingen.  
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I tillegg var Inge Kringeland, Jan Petter Reiersen, Mary Anna Moen, Hilde Karin Skogly,  Erik 
Andersen og Per Kolnes tilstede på alle komitemøtene under konferansen. 
FEIF Ledersamling under Landsmót på Island.  
Hilde Karin Skogly møtte som stedfortreder for Even Hedland. 
Nordisk ledergruppe 
Det har vært avholdt 2 ledermøter mellom de nordiske lederne. Ett i Reykjavik og ett i 
Seljord. Even Hedland har hatt lederansvaret for denne gruppen i 2008. Tema har vært 
FEIFs strategiarbeid og felles kjøreregler rundt nordisk mesterskap. 
 
AKTIVITETER 
Lokallagsmøte våren 2008  
Lokallagsmøte ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen 2. mars 2008. Tema på lokallagsmøte 
var Nordisk 2008 samt nytt fra utvalgene.  
Ungdomsrepresentantmøte 
Ungdomsrepresentantrmøte ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen 2. mars 2008. Møte 
valgte Caroline Nerbø Som ungdomsrepresentant til utvalg for barn, ungdom og bredde. Det 
ble orientert om aktivitetene for det kommende år. 
Lokallagsmøte høsten 208 
Lokallagsmøte ble avholt på Rica Hotell Gardermoen 8. og 9. november 2008. 65 deltagere 
fra 12 lokallag. På agendaen sto blant annet organisasjonsmodellen i NIHF, evaluering av 
nordisk -08, landslaget under Nordisk 08 og nytt fra utvalgene samt gjennomgang av 
foreslått landslagsreglement og stevnestruktur for 2009. Styret sponset reisekostnader for de 
tre nordligste klubbene til møte. 
 
 
Gardermoen, 2. februar 2009 
 
 
Hilde Karin Skogly     Even Hedland 
Sekretær      Leder 
 
 
Hege Nymoen      Gunn Iren Larsen 
Nestleder og leder i utvalget    Leder i utvalget for Sport 
for Dommere og Utdanning 
 
 
Inge Kringeland     Mary-Anna Moen 
Leder i utvalget for Avl  Leder i utvalget for Barn,  

Ungdom og Bredde 
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13  Organisasjonsmessig  
representasjon 

 

 
Norges Rytterforbund har i perioden vært representert overfor følgende organisasjons-
enheter og institusjoner (bortsett fra forbundsrepresentasjon ved spesielle stevner): 
 

Organisasjon e.l.   NRYF representert ved: 
 
Norges Idrettsforbund og 
Olympiske Komité - Idrettstinget  2007  Per Anders Owren/Kjell Myhre 
                              - ledermøte 2008  Per Anders Owren 
 
Nordisk/Baltic-møte 2007  Kjell Myhre  
 2008  ikke avholdt  
 
FEI Group II Meeting 2007  Kjell Myhre 

2008   ikke deltatt 
 

FEI General Assembly 2007  Kjell Myhre  
2008   Kjell Myhre/Carsten Sørlie 

 
Representantskapet Norsk Hestesenter 2007  Kristin Kloster Aasen/Kjell Myhre 

2008   Kjell Myhre  
 

Styret Norsk Hestesenter 2007/2008  Per Gulaker 
 
Utdanningsrådet Norsk Hestesenter 2007/2008  Elin Heistad/Caroline Enger  
 
FEI Tribunal 2007/2008  Erik Elstad 
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SAK 5 Behandling av regnskap for 2007-2008  
 
 
NORGES RYTTERFORBUNDS ØKONOMISKE ÅRSBERETNING FOR 2007 
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NORGES RYTTERFORBUNDS ØKONOMISKE ÅRSBERETNING FOR 2008 
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SAK 6 Innkomne forslag og saker 
 
 

Ingen innkomne forslag og saker forelå innen fristen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
SAK 8 Fastsette kontingent for de etterfølgende 2 år 
 
  Det foreligger ikke forslag til kontingent for 2010 og 2011. 
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SAK 9    BEHANDLING AV BUDSJETT  
 
 

 
 



  110   

 

 
 



  111  

 

 



  112   

KOMMENTARER TIL BUDSJETTET 2009 - 2010 
 
Til tross for et budsjettert underskudd i tingperioden 2007-2008 (-534.000), viste perioden et 
positivt regnskapsresultat som har bidratt til å styrke NRYFs egenkapital, som for øvrig er 
solid, med ca. 1 mill. FS foreslår derfor å legge fram et underskuddsbudsjett pålydende ca. kr 
500.000 for respektive år 2009 og 2010. Dette for å kunne gjennomføre planlagte aktiviteter 
og utfordringer NRYF står overfor i neste Tingperiode. 
 
Budsjettet for 2009-2010 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.  
 
For å kunne sammenligne budsjettene med hva som er reelt brukt i regnskapet, er 
regnskapet for 2008 lagt inn som en del av oversikten. Det er dog noen kontoer som er 
sammenslått til større summer, som ikke gir den detaljerte oversikt. Kommentarene under 
har til hensikt å gi en ytterligere spesifisering av enkelte poster. 
 

AKTIVITET 
ORGANISASJON SPORT 
 
Inntekter: 
Tilskudd øremerket barn og unge (NIHF) Andel barn – og unge midler tildelt Norsk 

Islandshestforening. Øvrig tilskudd er fordelt 
på grener og avdelinger. Dette fremgår av 
budsjettet. 

Kostnader: 
Tilskudd NIHF Andel aktivitetstilskudd fra NIF + Barn- og 

unge midler tildelt Norsk 
Islandshestforening. 

 
UTDANNING 
 
Inntekter: 
Tilskudd øremerket barn og unge  Sentrale prosjekter relatert til trenerutvikling, 

grønt kort og andre utdanningstiltak. 
Kostnader: 
Prosjekter øremerket Barn- og unge Sentrale prosjekter relatert til trenerutvikling, 

og utdanningstiltak lokalt 
 
KLUBB/KRETSUTVIKLING 
 
Inntekter: 
Tilskudd øremerket barn og unge  Sentrale prosjekter relatert til 

klubblederutvikling, samt lokale 
aktivitetstiltak i regi av krets og klubb. 

Kostnader: 
Prosjekter øremerket Barn- og unge Sentrale prosjekter relatert til 

klubblederutvikling, klubbguider, samt 
aktivitetstiltak i regi av krets og klubb. 

 
TILDELING TIL GRENUTVALG 2001 – 2008 
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
905.000 804.500 1.060.000 1.259.000 1.360.000 1.860.000 1.973.000 2.573.000 
 
Utover ovennevnte interne tildeling er flere av grenene tilført eksterne midler fra NIF/OLT, 
samarbeidspartnere og sponsorer. 
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ADMINISTRASJON 

Inntekter: 
Salg idrettsmateriell Rideknappen, dressurprogram, kursbok 

Grønt Kort, etc. 
Sponsor og samarbeidsavtaler  Rikstoto, Felleskjøpet og Heimer + 2 nye 

potensielle sponsorater 
Diverse inntekter Refusjon av mva, provisjon fra 

lisensforsikring, andre bonuser etc. 
 
Kostnader: 
Varekostnad Innkjøp av idrettsmateriell for videresalg. 
Salgskostnader Utgifter til Idrettsbutikken 
Andre driftskostnader Forsikring, kontingenter etc. 
 
 

INFORMASJON, MARKED OG KOMMUNIKASJON 
 
HESTESPORT BLAD 
 
Kostnader: 
Redaksjonskostnader Kjøp av artikler og bilder, porto og 

distribusjon, samt provisjon til 
annonseselger. 

Driftskostnader WEB Utvikling og drifting av nyheter fra 
Hestesport på nettet. 

 
MARKED OG KOMMUNIKASJON 
 
Kostnader: 
Driftskostnader  Markeds- og profileringstiltak knyttet til 

ulike stevner og arrangement.  
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SAK 10 Valg 
 
Se vedlegg   
 
 

 

 

 

SAK 11 Bestemme sted for neste Rytterting 
 
 
 
  Ryttertinget 2011: 
 

FS’ forslag til vedtak: FS fremmer forslag om å gis mandat til  
å bestemme sted for Ryttertinget 2011. 

 
 
 
 
 


