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PROTOKOLL FS MØTE NR 10/21 
Dato: Torsdag 16. desember 2021 
Sted: Teams 
Til stede: Tore Sannum, Ellen Dehn Arvesen, Kari Heistad, Jan Fredrik Furøy, Terje Rogne, Marianne 
Skille, Signe Christine Forberg Lillerud, Heidi Nässelqvist og Emil Flam (vara) og Siren Hinderaker 
(vara). 
Forfall: Ingen 
Øvrige til stede: Beate Heieren Hundhammer, Nina Johnsen og Kjell Myhre. 
 

 
SAK 64/2021    GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE, PROTOKOLL OG HABILITET 
v/president  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok innkallingen og vedlagte saksliste. 
2. Forbundsstyret vedtok protokollen fra FS-møte nr 9/21. 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 

SAK 65/2021    MANDAT UTVALG FOR VURDERING OG TILTAK FOR MORGENDAGENS RYTTERSPORT  
v/president 
Med bakgrunn i vedtak i sak 57/2021, «Forbundsstyret slutter seg til administrasjonen ønske om en 
bredere tilnærming til nødvendige endringer for å møte morgendagens ryttersport, og ber 
administrasjonen forberede dette», hadde arbeidsutvalget utarbeidet et notat til forbundsstyret. 
Styrenotat inneholdt foruten en kort bakgrunn for ønske og behov for et slikt arbeid; forslag til 
mandat, sammensetning og prosess/tidslinje for utvalg foreslått kalt «Morgensdagens ryttersport».  
 
Utvalget skal peke på hvilket tiltak og grep NRYF må vurdere å gjøre for sikre at vi har en ryttersport i 
fremtiden, som er rettferdig, inkluderende og sikrer god dyrevelferd. Forventinger til dyrevelferd og 
miljøforvaltning vil trolig bidra til store endringer i sporten i forhold til slik vi kjenner den i dag. Økt 
rekruttering er også avgjørende, og vil bl.a. kreve flere og mer varierte lavterskeltilbud. 
 
Arbeidsutvalget anbefalte at utvalget utarbeider et høringsnotat som bidrar til en grundig debatt 
med forankring i forbundsstyret og bred involvering fra resten av organisasjonen, før de legger frem 
endelige anbefalinger for forbundsstyret. 
 
Forslag til mandat: 
 

A. «Basert på signaler fra interne og eksterne aktører, bes utvalget skissere endrede og nye 
rammevilkår for sporten, herunder nye krav og forventninger knyttet til hestevelferd. 
Utvalget skal rette spesiell oppmerksomhet mot lavere nivå og selve inngangen til sporten, 
og tilhørende aktiviteter. Utvalget tar også med rapporten «Økonomi og bærekraftighet i 
stevnesammenheng» i sitt arbeid. 
 

B. Med utgangspunkt i at NRYFs mål for sports- og konkurranseaktivitet bør sikre: 

http://www.rytter.no/
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• Lav terskel inn i sporten – økonomisk og organisatorisk 

• Aktiviteter som bidrar til økt rekruttering 

• Konsepter og strukturer som sikrer utdanning og utvikling av ryttere  

• God tilrettelegging for stevnearrangør 

• Utjevning av geografiske forskjeller 

• All konkurranse og aktivitet på hestens premisser 
 
bes utvalget komme med forslag, innspill, vurderinger på: 
 

➢ Nye konkurransekonsepter for barn / nybegynnere /rekrutter 
➢ Ny stevnestruktur og nye stevnekategorier 
➢ Hvordan veilede klubbene i alternative aktiviteter, og vurdere om det krever endringer i KRI 
➢ Hvordan knytte rideklubber og rideskoler sammen 
➢ Hvordan sikre ryttere utviklingsmuligheter gjennom NRYFs stevnestruktur og 

konkurransesystem  
➢ Hvordan sikre ryttere muligheten til å utvikle seg sportslig innenfor klubben 
➢ Aldersbestemt premiering 
➢ Innføring av utdanningsklasser 
➢ Hvordan bedre veiledningen for stevnearrangører, og hvordan sikre arrangører mer 

forutsigbare økonomiske og organisatoriske rammer. 
➢ Tilbud om fellestjenester sentralt for å avlaste arrangørene med tanke på planlegging og 

gjennomføring av stevner. 
➢ Hvordan ivareta og bedre hestevelferden, herunder hvordan sikre at utøvere på alle nivå har 

tilstrekkelig kunnskap om dette temaet. 
 
Utvalget står fritt til å vurdere om det er andre områder og forhold som krever endringer og nye 
tiltak.» 
 
Arbeidsutvalget hadde foreslått at utvalget skulle bestå av to personer fra forbundsstyret og to fra 
administrasjonen, og fremmet følgende navn: 
Marianne Skille, medlem forbundsstyret, leder 
Emil Flam, varamedlem forbundsstyret 
Nina Johnsen, sportssjef 
Kjell Myhre, seniorrådgiver 
 
I tillegg la arbeidsutvalget til grunn at utvalget fritt kunne oppsøke faglig bistand underveis i arbeidet.  
 
Tidslinjen som ble foreslått for utvalgets arbeid la opp til at endelig anbefaling for forbundsstyret 
skulle foreligge første halvdel av mai 2022. 
 
Forbundsstyret hadde ingen kommentarer til selve mandatet, men pekte på at tidslinjen kunne bli 
noe stram både med tanke på arbeidets omfang og tid nok til en høring. Det var enighet om at 
utvalget kunne få frihet til å vurdere om det var behov for noe mer tid, og redegjøre for det på neste 
møte i forbundsstyret.  
 
I tillegg ble det stilt spørsmål ved sammensettingen av utvalget, og det ble både tatt opp om det 
burde være et medlem som representerte stevnearrangørene, og om utvalget burde ha medlemmer 
som sikret representasjon fra alle landsdeler. Argumentet fra arbeidsutvalget for å ha foreslått et lite 
utvalg, var at dette var ment som en prosjektgruppe og ikke en arbeidsgruppe, som skal ha som 
oppgave å utarbeide et høringsnotat, fasilitere prosessen og komme med anbefalinger, mens det er 
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forbundsstyret som skal behandle forslagene og gjøre de endelige beslutningene. Videre ville det bli 
et velig stort utvalg dersom alle interessenter skulle være representert.  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret slutter seg til arbeidsutvalgets forslag til mandat og sammensetning for 
utvalget «Morgendagens ryttersport», samt prosess beskrevet i notatet. Utvalget får 
fullmakt til å vurdere om det er nødvendig å forlenge selve tidslinjen noe, for å sikre en god 
prosess. 

  
 
SAK 66/2021      Oppnevning – sportsutvalgene, TKr, stewardkomiteen, trenerutdanningskomiteen    
v/ generalsekretær  
Forbundsstyret hadde fått tilsendt innstilling til oppnevning av utvalgene og komiteene. 
Forberedelsene er gjennomført i tråd med tidligere vedtatte retningslinjer for valg og oppnevning. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret sluttet seg til generalsekretærens innstilling på oppnevning til 
sportsutvalgene, teknisk komité reglement, stewardkomiteen og trenerutdanningskomiteen. 

 
 
SAK 67/2021      MØTEPLAN FORBUNDSSTYRET 2022 
Forbundsstyret hadde fått tilsendt forslag til møteplan for forbundsstyrets 2022. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret sluttet seg til forslag til møteplan for forbundsstyret 2022. 
 
 
SAK 68/2021      ORIENTERINGSSAKER 

a. Internasjonale møter 
b. Representantskap 8.12 2021 Norsk Hestesenter 
c. Rapportering NIF post 2 og 3 
d. Ekstraordinær bevilgning idretten høst 2021 
e. Status iverksetting nye bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest 
f. Status lisenser og stevner 

 
 
SAK 69/2021     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
 
 
SAK 70/2021     ÅPEN POST 

- President og generalsekretær hadde møte med det nye kontrollutvalget 22.11.2021. 
 
 
 


