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PROTOKOLL FS MØTE NR 7/21 
Dato: Torsdag 16. juni 2021 
Sted: Teams 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Ellen Dehn Arvesen, Kari Heistad, Jan Fredrik Furøy, Terje 
Rogne, Marianne Skille, Signe Christine Forberg Lillerud, Heidi Nässelqvist, Emil Flam (vara) og Siren 
Hinderaker (vara). 
Øvrige til stede: Beate Heieren Hundhammer, Nina Johnsen, Tine Skoftedalen Fossing, Kjell Myhre. 
 

 
SAK 40/2021    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 6/21 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 

SAK 41/2021     NYE BESTEMMELSER OM DOPING OG ULOVLIG MEDISINERING FOR HEST  
v/seniorrådgiver Kjell Myhre 
 
Dagens Bestemmelser for doping og ulovlig medisinering for hest ble sist vedtatt 3.3.2014 av 
idrettsstyret, den gang i tråd med NIFs Lov § 12-1(6). Bestemmelsene hadde sin forankring i forskrift 
om forbud mot doping for hest av 1.3.2007, og er forutsatt å være i samsvar med FEI Equine Anti-
Doping and Controlled Medication Regulations (EADCMR), og forbuds- og karensliste fastsatt av 
NRYF (samme som for trav i Norge og Sverige). 
 
I løpet av 2020 ble det foretatt en endring av NIFs lov, som bl.a. innebærer at det ikke lenger er NIF 
ved idrettsstyret som skal vedta antidopingbestemmelser for hest. Disse skal nå vedtas av NRYF ved 
forbundsstyret.  
Parallelt med endringen i NIFs lov og nye antidopingregelverk, har Mattilsynet utarbeidet en ny 
forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser, som trer i kraft 1. 7. 2021, og som erstatter den 
tidligere forskriften om forbud mot doping på hest fra 2007. 
 
I og med at hjemmelsgrunnlaget er endret, medfører det at de fleste referanser og henvisninger i 
bestemmelsene ikke lenger er riktig, og bestemmelsene må derfor gjennomgås og endres.  
 
Selv om det er NRYF selv som skal vedta nye bestemmelser, skal de fortsatt være i samsvar med FEIs 
EADCMR og forholde seg til forbuds- og karensliste fastsatt av NRYF. Siden både FEIs bestemmelser 
og NIFs antidopingreglement følger WADA sin struktur og oppbygging, ser vi det hensiktsmessig at 
også våre bestemmelser bygges opp tilsvarende.  
 
For at NRYF skal ha bestemmelser som både er i samsvar med FEIs EADCMR og som forholder seg til 
forskriften, herunder kravet om forbuds- og karensliste, foreslår administrasjonen at NRYF utarbeider 
en norsk utgave av FEIs EADCMR.  
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Under behandlingen av saken drøftet styret muligheten for at NRYF bestemmelser om doping og 
ulovlig medisinering for hest skal være å følge FEIs EADCMR, og at det ikke lenger i tillegg må være en 
egen nasjonal forbuds- og karensliste. Forbundsstyrer ber administrasjonen undersøke dette før man 
starter arbeidet med å utarbeide en egen norsk utgave av FEIs EADCMR som inkluderer et slikt 
særnorsk tillegg. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret ber administrasjonen undersøke muligheten for å oppheve kravet om en 
egen nasjonal forbuds- og karensliste, med mål om at NRYFs bestemmelser om doping og 
ulovlig medisinering av hest skal være å følge FEIs EADCMR. Administrasjonen rapporterer 
tilbake til styret i løpet av høsten. 

 
 
SAK 42/2021      STEVNER – GJENNOMFØRING UNDER COVID-19 OG PLANER VED GJENÅPNNG AV SAMFUNNET 

v/ sportssjef  
Administrasjonen ga en redegjørelse for gjennomføring av stevner under pandemien, herunder 
statistikk, unntaksbestemmelser i KR, øvrige tilpasninger og endringer som er godkjent av 
sportsutvalgene, samt hvordan det nå jobbes med NRYFs gjenåpningsplan med hensyn til 
stevneaktivitet. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Forbundsstyret tok redegjørelsen til orientering. 
2. Forbundsstyret legger til grunn at unntaksbestemmelser i KR, og øvrige tilpasninger og 

endringer godkjent av sportsutvalgene under pandemien, gradvis oppheves når samfunnet 
gjenåpnes. 

 
 
SAK 43/2021    ORIENTERINGSSAKER  

a. Statistikk digitale kanaler og sosiale medier – mai 2021  
b. Oppdatering internasjonale mesterskap 
c. Fremdrift implementering «Trygg rytterglede for alle» 
d. Status NRYFstevne 
e. Prosess spillemiddelsøknad 2022 
f. Horsedriving.org. - program for stevnegjennomføring for kjøring 

 
 
SAK 44/2021     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
Det vises til forbundsstyrets gruppe på Teams. 
 
SAK 45/2021    ÅPEN POST 
Kartlegging, behov og utdanning av teknisk personell ble tatt opp og drøftet uformelt. 
 
 
Morten Aasen var invitert for å redegjøre for status og planer for KOHS 2021. 
 
Med bakgrunn i NRYFs samarbeid med Norsk Hestesenter og Bransjeforeningen for rideskoler var 
Hanne Dahl fra Norsk Hestesenter invitert for å gi en presentasjon av iverksatte tiltak og fremtidige 
planer. 
 
 


