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SAK 11/12 PROTOKOLL   
 
Kristin Andresen etterlyste fremdrift i følgende saker for 09/12: 

• Rankingpoeng og stevnepoeng samt opprettelse av brukerpanel i alle grener 

• Opprettelse av brukerpanel i alle grener 
 

Administrasjonen kommer tilbake med informasjon om disse sakene på kommende FS-møte. 
 

Vedtak: 

Protokoll nr 1 av 9. februar 2012 godkjennes. 

 
 
SAK 12/12 ÅRSREGNSKAPET 
 
Revisor Otter Brødholt og Mesud Burzic informerte om regnskapet.  
Regnskapet hadde et underskudd på 61.000, hovedgrunnen til dette er utgifter til 
antidopingarbeidet. Presidenten og GS skal i løpet av mai ha møte med Landbruks- og 
matdepartementet angående finansiering av dette arbeidet.  
Det er god likviditet gjennom hele året, egenkapitalen god. Revisor skrøt av gode interne 
rutiner i NRYF.  
Spørsmålet om nedgang i antall startene burde fremgå av økonomisk årsberetning ble tatt opp. 
Dette er ikke naturlig da aktivitetstallene vil fremgå av den 2-årige rapporteringen. 
Så snart alle signaturer er på plass i dokumentene vil revisor komme tilbake med sin 
beretning.  
I NOTE 7 rettes Norges Rytterforbunds aksjekapital i CompetIT fra 60 til 55 %.  
 

Vedtak: 

FS godkjente regnskapet. 

 

 

SAK 13/12 COMPET IT 
  
Sigbjørn Hovland orienterte angående:  

• Status for NRYF ifht elektroniske systemer – hva har vi i dag  

• Videreutvikling; hva er mulig og hva bør prioriteres  
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• Andre ”ben” å stå på enn NRYF  
CompetIT hadde sitt første hele driftsår i 2011, og endte med et lite overskudd (regnskapet 
foreligger ikke per dags dato). De er i dialog med FEI angående eventuell salg av systemer 
Online påmelding er i gang, og fungerer etter forholdene bra.  Områder CompetIT ønsker 
prioritert er videreutvikling av Online påmelding og online betaling av rytterlisens. Det er en 
løpende dialog mellom CompetIT og administrasjonen v/organisasjonskoordinatoren vedr 
prioriteringer og bestillinger fra CompetIT.  
 
Spørsmålet om medlemssystem kom også opp. Administrasjonen er pr i dag i dialog med NIF 
om klubbadmin-systemet og hva de kan tilby på dette området. Når deres leveranse er avklart 
vil vi vurdere i hvilken grad eventuelle uløste behov skal inn i dialogen med Compet IT. 
 

Vedtak: 

FS tok orienteringen til etterretning.  Revisor ba om at årsregnskapet til CompetIT bør være 

klart tidligere i forbindelse med NRYFs regnskap.  

 
 
 
Sak 14/12 FEIs SPORTSKONFERANSE – APRIL 2012  

v/Sportssjef Nina Johnsen  
 
Vedtak: 

Sak 14/12 utsettes til FS-møte, 28. juni. Presidenten og representanter fra sportsavdelingen 

vil da ha deltatt på FEIs sportskonferanse og kunne informere derfra.  

 

 
Sak 15/12 ORIENTERING FRA IDRETTSSTYREMEDLEM MARCELA BUSTOS  
 

• Søknad om OL   

• Idrettspolitisk dokument  
 
Marcela Bustos, medlem av Idrettsstyret, orienterte om evt. OL-søknad. Særforbundene 
m/vintergrener har alle pekt på Oslo som arrangør. Oppslutningen i befolkningen er viktig, og 
må nok over 60 % for at rikspolitikerne vil fremme en søknad. Viktige kriterier ifht IOC er at 
lekene arealmessig er kompakte samt infrastrukturplan. NIF mener O L vil representere et løft 
for norsk idrett, og frivilligheten – en ny generasjon frivillige.   
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Oslo Bystyre behandler utarbeiding av statsgarantisøknad i mai (23.05). Dersom bystyret sier 
nei, går man ikke videre.  
 
Marcela Bustos tok deretter opp Idrettspolitisk dokument som vedtas på Idrettstinget. NIF vil 
styre midlene/pengene ut i fra føringene i Idrettspolitisk dokument. Visjonen er: Idrettsglede 
for alle.  
 
Hovedutfordringene er: 1: En åpen og inkluderende idrett. 2: Langsiktig finansiering og 
rammevilkår.  Man vil i denne perioden (2011-2015) sette et ekstra fokus på ungdomsidretten.  
 
Den norske idrettsmodellen: NIF er fellesorganisasjon for idretten i Norge. Norsk idrett er en 
folkebevegelse og landets største frivillige- og medlemsbaserte organisasjon.  
 
Når det gjelder ungdomsidrett og frafall bør NRYF diskutere med andre idretter, bl.a. slalåm. 
Hva gjør andre idretter for å hindre at ungdommen faller ut av idretten?  Kan ungdomspartier 
på rideskoler være en tanke.  Få rideskoler og rideskoleelever inn som medlem i rideklubbene 
våre.  
 
Vedtak:  

FS tok orienteringen til etterretning.  

 
SAK  16/12 KAPITTEL 6 I LANGTIDSPLANEN  
  v/breddekoordinator Ingunn Espeland    
 

• BREDDESATSING INNENFOR GRENUTVALGENE  

• AKTIVITETSBANKEN  

• RIDESKOLEAKTIVITET  
 
Rapportering fra Langtidsplanen, kapittel 6: Breddeidrett 
 
Fra delmål 1: Grenutvalgene skal i større grad involveres i utviklingen av nye 

rekrutteringstiltak og jobbe tettere sammen med administrasjonen.  
- Breddeansvarlig i hvert GU. Størst forandring for sprang og dressur, har vært en 

naturlig del av GU sitt arbeid i de mindre grenene. Har hatt et møte med sprang og 

dressur, fikk innføring i de tiltak som finnes + idemyldring for fremtidige tiltak.  
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- Planlegger et felles møte med alle breddeansvarlige i GUene før sommeren, gå 

gjennom hva som er felles for breddesatsingen, utveksle erfaringer på tvers av 

grenene, legge en plan videre i hver gren.  

Fra delmål 2: Det skal bli større fokus på ikke-konkurranserettet aktivitet.   
- Aktivitetsbanken, et felles prosjekt i avdelingen for organisasjon og bredde. Vi er i 

dialog med Rim om en plattform / database for aktivitetsbanken. Målet er at den skal 

være i gang i løpet av 2012. Det skal bli lettere for klubbene å organisere ikke-

konkurranserettet aktivitet, få ideer, hjelp til gjennomføring og hvor de evt. kan søke 

støtte. Levende database, dvs, kan utbedres, utvides kontinuerlig.  

- Folkehelseprosjektet, som ble satt i gang sommeren 2011, vil videreføres og utvides til 

flere klubber i 2012. Vurderer flere innfallsvinkler, møte med NIF for å få innspill til 

hva som er mest hensiktsmessig og hente informasjon fra andre særforbund.  

Fra delmål 3: NRYF skal ha et nært samarbeid med landets rideskoler, slik at elevene blir 

medlemmer i en rideklubb. 

- Tiltak som oppmuntrer til samarbeid mellom rideskoler og rideklubber. Folkehelse i 

rideklubber, aktivitetsbanken.  

      -    Sentralt prosjekt: Fra rideskole til rideklubb. Målet er å sette i gang dette prosjektet i  
             avdeling for bredde og organisasjon i 2013.  Det må settes opp en prosjektgruppe og  
             utarbeides en prosjektplan. Midler søkes fra Post 3.  
  
FS diskusjon:  

Bra med en breddeansvarlig i hvert GU og viktig at disse ”holdes” i fra administrasjonens 

side.  

Større fokus på ikke-konkurranseaktivitet for å styrke bredden og derigjennom medlemstall: 

• Mosjonsidrett 

• Folkehelse innen rideklubbene  

Aktivitetsbanken - Idébank der klubbene kan gå inn og ”shoppe”, oppskrift på aktiviteter kan 

bli et veldig bra tiltak.  

Hvor mange rideskoleelever finnes i Norge, og hvor mange av disse er medlem i en klubb 

tilsluttet NRYF? 

Bør NRYF bruke penger på en markedsføringskampanje: ”Hvilke goder kan rideskolen få for 

å være medlem?” 
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Vedtak: 

FS tok orienteringen til etterretning.  

 
Sak 17/12 OPPTAK AV MOUNTED GAMES SOM EGEN GREN  
 
Mounted Games har ca. 70 aktive utøvere, i all hovedsak barn og unge av begge kjønn. De 
utløser ikke grentilskudd fra NIF; dette krever minimum 1500 utøvere.   
 
I Norge er Mounted Games i dag organisert i IMGAN, med IMGA som sin internasjonale 
overbygning. Det er igangsatt en prosess rundt samarbeid/sammenslåing av FEI og IMGA.  
IMGAN har et enstemmig årsmøtevedtak om å søke opptak som gren i NRYF. Som følge av 
dette er medlemmene bedt om å melde seg inn i rideklubber med medlemskap i NRYF; dette 
skjer fortløpende. Ved opptak som gren i NRYF vil IMGAN oppløses.   
IMGAN har i dag 3 landslag (aldersbestemte) og en engasjert landslagstrener. 
Landslagstrener finansieres gjennom deltakerbetaling. De er informert om mandatet for 
GUene samt sportssjefens funksjon opp mot uttak. IMGAN har igangsatt prosess rundt forslag 
til grenreglement med tilpasninger i KR I. 
 
Ved opptak vil IMGANs styre gå over til GU-M 
 
Vedtak: 

Det fremmes forslag overfor NIF om opptak av Mounted Games som egen gren i NRYF. 

Ved godkjenning av NIF oppnevnes dagens styre i IMGAN som GU. Det forutsettes at 

IMGAN oppløses. 

 

Sak 18/12 OPPNEVNING AV ETISK RÅD   
 
Leder av etisk råd, Anne Kristin Sydnes, har på vegne av hele rådet bedt om avløsning.  
 
Administrasjonen fremmer følgende forslag til medlemmer i nytt etisk råd: 

• Randi Haukebø: embetsleder i Øvre Romerike tingrett, leder av appellutvalget, 
ansvarlig for utarbeiding av etiske retningslinjer v/omsetning av hest, medlem av FEIs 
tribunal  

• Guri Harr: veterinær, tidligere aktiv topprytter i dressur  

• Haldor Braastad: leder av GU-F, solid kjennskap til sport og organisasjon 
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Mandat Etisk Råd: 

 

1. Etisk Råd oppnevnes av Forbundsstyret for 2 år av gangen, innenfor tingperioden, som 
dets rådgivende utvalg i idretts-etiske spørsmål.  

2. Etisk Råd innstiller til Forbundsstyret i saker av etisk betydning. 
3. Etisk Råd trekker opp verdigrunnlaget for ryttersportens etiske prinsipper med 

utgangspunkt i NIF’s verdigrunnlag for samme. 
4. Etisk Råd trekker opp etiske retningslinjer for Forbundsstyret som skal være 

grunnleggende for behandling av saker i Domsutvalg og Appellkomité. 
5. Etisk Råd innstiller til Forbundsstyret i saker der holdningsskapende prinsipper danner 

grunnlag for behandling i Domsutvalg. 
6. Etisk Råd drøfter saker fremstilt i massemedia, uten at sakene er meldt til 

Forbundsstyret, og innstiller på idrettens prinsipielle holdninger 
 
Mandatet er vedtatt i FS av 04.04.1992. 
 
Vedtak: 

Følgende oppnevnes som medlemmer av etisk råd, med en varighet av 2 år, dvs t.o.m. april 

2014: 

• Randi Haukebø 

• Guri Harr 

• Haldor Braastad 

Randi Haukebø utnevnes til leder av rådet. Rådet bes vurdere mandatet og komme med 

eventuelle endringsforslag til FS. 

 
SAK 19/12 DOPINGREGLEMENTET – FORBUDTE STOFFER  
  
Se ”Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest”, vedtatt av Idrettsstyret 7. 
desember 2010. 
 
Dagens forbud omhandler stoffer på FEIs liste, jf § 3. I tillegg må NRYF fastsette karenstider. 
FEI opererer ikke med karenstider og vi har valgt å forholde oss til Det Norske 
Travselskaps(DNT) karenstidsliste. Begrunnelsen ligger i viktigheten av samarbeid mellom 
hesteorganisasjonene i disse spørsmålene. Dette skaper klarhet for brukerne samt fungerer 
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tilretteleggende for et fremtidig felles regime innenfor antidopingarbeidet på hest (NRYF, 
DNT og NJK). DNTs liste inneholder, i tillegg til karenstider, forbud mot andre/flere stoffer 
enn hva vi finner på FEIs liste. Det er med andre ord en kombinert forbuds- og karenstidsliste. 
 
Det at disse to listene opererer med forskjellige forbud fremstår som forvirrende for brukerne. 
Videre har det den uheldige konsekvens at ved positiv test på stoff fra kun DNTs liste hjemler 
ikke reglementet anledning til reaksjon.  
 
Som en følge av dette bør forbudet utvides til å gjelde også stoffer fra DNTs karenstidsliste.   
 
Praktisk og pedagogisk kan dette ordnes ved at FEI listen bli tillagt en to nye kolonner. Den 
ene omhandler stoffene som i dag kun finnes på DNTs liste, den andre karenstidene. 
 
Et endringsforslag i disse bestemmelsene må videre fremmes for Idrettsstyret da de vedtar 
”Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest”.  
 
Vedtak: 

”Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering av hest” § 3, første setning, skal ha 

følgende ordlyd: ”De stoffer og metoder som er forbudt fremgår av dopingliste fastsatt av 

FEI og forbuds- og karenstidsliste fastsatt av NRYF. 

 

§ 3, siste setning: ”Norges Rytterforbund skal fastsette en karenstidsliste”, strykes.  

 

Vedtaket fremmes for Idrettsstyret.  

  
Sak 20/12 KLUBBNYTT  
 
Nye klubber etter styremøte 09.02.12:  
Vaaler Kjøre og Rideklubb     Hedmark Rytterkrets  
Hardanger hestalag      Hordaland Rytterkrets  
Orkla Hestesportsklubb     Sør-Trøndelag Rytterkrets  
Storfjord Hestesportklubb     Troms Rytterkrets  
Kautokeino Rideklubb     Finnmark Rytterkrets  
 
Navneendring:  
Nord-Østerdal Hestesportklubb    Hedmark Rytterkrets  
(tidligere navn: Alvdal kjøre- og rideklubb)  
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Nedleggelse:  
Eidskog Rytterforening     Hedmark Rytterkrets  
 
Vedtak: 

FS tar ovennevnte til etterretning.  

 
SAK 21/12 ORIENTERINGSSAKER  
 

• Behandling av straffesaker skal overføres NIFs doms- og appellutvalg. Brudd på 
konkurransereglementet skal fortsatt håndteres innenfor særforbundenes egne doms- 
og appellutvalg. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av adm, apellutvalget, 
TKR og Domsutvalget. Gruppens forslag vil bli fremlagt FS.  

 

• Avtale inngått med advokat Gudbrand Østbye, som vil bli en del av Hestesports 
ekspertpanel. I tillegg vil han tilbyr medlemmer av NRYFs klubber 15 min. gratis 
konsultasjon. Har solid kompetanse på hest. 

 

• Avtale m/Kleven og Kristensen om Klubbpakka. Klubbpakka inneholder relevant 
juridisk bistand til idrettslag samt tilgang på viktige maler innenfor avtaler og andre 
dokumenter. Avtalen gir klubbene rabatt på abonnement av verktøyet samt gratis bruk 
i administrasjonen. 

 

• Brukerpanel for Online Påmelding etablert, informert om på rytter.no og 
hestesport.no. Panelet er sammensatt av med bruker- og itkompetanse. Er, på 
bakgrunn av egne erfaringer og innspill fra brukerne, i dialog med Compet IT. 

 

• Personal:  
o Igangsatt kompetansebygging på koordinatorene (6 stk); et skreddersydd 

program fordelt på fellessamlinger og individuelle samtaler. Godt mottatt i 
gruppa.  

o Personalsamling i Bosnia september 2012 – m/fokus på følger av 
omorganiseringen og internt arbeidsmiljø. 

 

• SFF – orientering av Per Anders Owren:   



  REFERAT   Side av sider: 9/9 

 

 
NORGES RYTTERFORBUND 

Fra  
FS 

Nr/år. 
2/2012 

Den 
19.04.2012 

Medlemmer tilstede: Per Anders Owren, Anne Kristin Mathiesen, Ingvild Østli , Rachid Bendriss, Rolf Nøstdahl, Robert Ruud, 
Kristin Andresen, Lill Svele, Esther B. Hoff 
 

 
 

Sekretær: Kathinka Mohn, Elin Gravdal 
 

Andre til stede: Sigbjørn Hovland sak 13/12, Mari Viko Rasmussen sak 13/12, Otter Brødholt sak 12/12, Mesud Burzic sak 
12/12, Marcela Bustos sak 15/12, Ingunn Espeland sak 16/12 
 

Forfall medlemmer: Berit Kjøll  Fraværende medlemmer: 

Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: 
Etisk råd, kontrollkomité 

Saksnr/år Sakstittel/tekst. 

  

 

FS REFERAT nr 2 april 2012.docx  9 
 

Sverre Seeberg er ny styreleder i Særidrettsforbundene. SFF har nedsatt et utvalg som 
skal gå i dialog med kretsene og ev idrettsrådene angående en endring i 
tingsammensetningen. NRYF bør fortsatt være medlem av SFF. 
Det sendes ut ytterligere informasjon til FS når dette foreligger.  

 

• Søknad om OL 2022. Det blir ekstraordinært Idrettsting i juni angående OL-søknad.  
 

• Husk å ha med NRYFs plakett som gave når du deler ut premie på NM og lignende.  
 

• NRYF har inngått avtale med Thon Hotels: Viktig at alle bruker Thon hoteller og 
oppgir firmakode TH24611245 ved bestilling samt Norges Rytterforbund som 
firmanavn.  

 
Vedtak:  

FS tar ovennevnte til etterretning.  
 
SAK 22/12 ÅPEN POST  
 

 


