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Tidligere presiden Kristin Kloster Aasen tok farvel og ble behørig takket av for sin enestående 

innsats for ryttersporten. Kloster Kloster Aasen har sittet i FS siden 1997 og vært med på en 

langsiktig og møysommelig prosess hvor den røde tråden hele tiden har vært å styrke 

økonomien samt bedre vilkårene for ryttersportens utvikling. Hun ble valgt inn i NIFs 

presidentskap våren 2011; et spennende og arbeidskrevende verv som er vanskelig å 

kombinere med presidentrollen i et stort og krevende særforbund som NRYF.  

 

Ny president Per Anders Owren presenterte seg selv og sine føringer for FS arbeidsmåte. PP-

presentasjon vedlagt protokollen. 

 

SAK 61/11 VALG AV NY VISEPRESIDENT OG NYTT FAST STYREMEDLEM 
 

Vedtak: 

Lill Svele velges til fast styremedlem i NRYF 

 

Vedtak:  

Anne Kristin Mathiesen velges til visepresident i NRYF 

 

Begge valgene var enstemmig. 

 

SAK 62/11 PROTOKOLL 

 

Vedtak: 

Protokoll 7/11 av 20. oktober 2011 godkjennes 

 

SAK 63/11  REGNSKAPET PR. 30. NOVEMBER 

  

Mesud Burzic orienterte om regnskapet pr. 30. november, som ikke inneholdt endringer i 

forhold til tidligere rapporteringer. FS ba om at sammendraget for fremtiden inneholder 

prognose. 

 

Vedtak: 

Sammendraget skal for fremtiden inneholde prognose.  

FS tok regnskapet til etterretning. 

 

 

 



  REFERAT   Side av sider: 2/10 

 

 

NORGES RYTTERFORBUND 

Fra  

 
Nr/år. 

8/2011 

Den 

08.12.2011 

Medlemmer tilstede: Per Anders Owren, Ingvild Østli , Berit Kjøll, Rachid Bendriss, Rolf Nøstdal, Robert Ruud, Anne Kristin 

Mathiesen, Kristin Andresen, Lill Svele 

 

 
 

Sekretær: Kathinka Mohn 

 

Andre til stede: Mesud Burzi Sak 63/11, Kristin Kloster Aasen (i forkant av FS-møtet), Sissel Finstad Sak 65/11 

 

Forfall medlemmer: Nina Rasmussen 

 

Fraværende medlemmer: 

Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: 

Etisk råd, kontrollkomité 

Saksnr/år Sakstittel/tekst. 

  

 

FS Referat desember 2011.docx  2 

 

 

SAK 64/11 ØKE STEVNE 10-EREN 

 

Stevne 10-eren ble innført på 80 tallet. Hver startende i E- og L- stevner trekkes 10 kr som går 

til NRYF. Startende i D-stevner trekkes 10 kr som går til kretsene. Det trekkes ingen stevne 

10-er for start i klubb og utvidet klubbstevne. Stevne 10-eren ble innført for å skaffe penger til 

de ulike grenene og kretsenes sportslige satsning. Ordningen administreres gjennom 

Horsepro-systemet som genererer fakturagrunnlaget til NRYF og kretsene.  

I år er det inntektsført ca NOK 214.000 gjennom ordningen. 

 

FS uttrykte ønske om forsiktighet med ytterligere økonomisk belastning på aktivitet. I den 

forbindelse informerte FS-medlem R. Ruud om at klubbene nå blir mva belastet for leie av 

bokser til stevner. Administrasjonen ble bedt om å utrede muligheten av å søke om mva fritak 

for dette. Dette må begrunnes i at idrettsklubbene, som driftes gjennom frivillighet, blir tapere 

sammenlignet med mva registrert virksomhet. 

 

Vedtak: 

Stevne 10-eren økes til kr 20,-. For øvrig beholdes systemet uforandret. 

 

SAK 65/11  ORIENTERING OM SPONSORER/SAMARBEIDSPARTNERE 

 

Markeds- og kommunikasjonssjef Sissel Finstad orienterte opp mot tre hovedpunkter: 

 

 Innholdet i avtalene med eksisterende samarbeidspartnere, strategi rundt reforhandling 

samt utfordringer i forhold til ev nye samarbeidspartnere i dagens sponsormarket. 

 

 Utarbeiding av ny sponsormodell hvor NRYF ønsker å bidra ifht virksomheters 

utfordringer rundt helse, lagbygging og lederskap. Konseptet er basert på at hesten 

som medspiller representerer utviklingsmuligheter på disse områdene. 

 

 Det planlegges nedsettelse av arbeidsgrupper innenfor de forskjellige grenene, 

bestående av ressurspersoner knyttet opp til sporten. Hensikten er at disse gruppene, i 

tett samarbeid med administrasjonen, vil kunne jobbe frem finansiering av 

grenspesifikke behov frem mot O L i Rio 2016.  
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Forts. sak 65/11: 

 

Vedtak: 

Ad siste kulepunktet bes markeds- og kommunikasjonssjefen om å samarbeide med FS-

medlemmene Rolf Nøstdal og Rachid Bendriss, jf FS sak 54/1l. For øvrig tar FS orienteringen 

til etterretning. 

 

SAK 66/11 OMORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN - SYSTEM OG 

FREMTID RUNDT SPRANG 

 

GS orienterte om den strukturelle omorganisering av administrasjonen, som er planlagt delvis 

gjennomført i løpet av januar 2012. FS gav uttrykk for viktigheten at å finne kvalifiserte 

personer til de funksjonene som skal fylles.  

 

Vedtak: 

FS støtter de iverksatte tiltak og tar orienteringen til etterretning. 

 

SAK 67/11 GRENUTVALGENES MANDAT 

 

I tillegg til dagens mandat skal GU ha et ansvar for oppfølging av breddetiltak som ikke er 

rettet mot konkurranseidretten, jf langtidsplanen kap. 6 ”Bredde”. Erfaringsmessig vet vi at en 

del av disse prosjektene er ressurskrevende både å utvikle, søke om og følge opp. I samråd 

med administrasjonen skal GU utvikle, følge opp og evaluere igangsatte tiltak innen bredde 

og rekruttering som ikke er rettet mot konkurranseidretten. En person i GU skal ha spesielt 

ansvar for å følge opp dette. 

 

Dette legges inn som et nytt pkt 6 i alle GUenes mandat: FS gav uttrykk for muligheten av at 

dette ville bli for omfattende for dagens GUer, og var opptatt av å styrke GUene slik at de kan 

ivareta denne nye utfordringen. En måte å styrke GUene på er å avholde grenkonferanser, og 

FS ber om at dette gjøres. Videre er det viktig med tydelige grenser mellom administrasjonen 

og GUenes oppgaver. 
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Forts sak 67/11: 

 

Vedtak: 

Nytt pkt 6 i GUenes mandat: 

I samråd med administrasjonen skal GU utvikle, følge opp og evaluere igangsatte tiltak innen 

bredde og rekruttering som ikke er rettet mot konkurranseidretten. En person i GU skal ha 

spesielt ansvar for å følge opp dette. 

 

I dagens mandat for GUene i distanse, kjøring og voltige er disse gitt uttaksmyndighet til 

nasjonale representasjonsoppgaver og mesterskap. I tråd med tidligere endring innenfor de 

andre grenenes mandat finner FS det naturlig at også her ligger uttaket hos sportssjefen med 

landslagsansvar. Inntil disse grenene har engasjerte landslagstrenere/lagledere vil det være 

naturlig at GU innstiller til uttak, men at det er landslagsledelsen som foretar uttaket. Det 

samme gjelder ifht stadfestelsen av nivået for NM og landslag, dette må også i disse GUene 

gjøres i samråd med landslagsledelsen.  

 

Vedtak: 

I mandatet til GU i voltige, distanse, kjøring og distanse endres de to siste kulepunktene i pkt 

4 til: 

 I samarbeid med landslagsledelsen stadfeste nivå for NM, jf pkt 5 

 Innstille til uttak til internasjonale representasjonsoppgaver og mesterskap. 

Landslagsledelsen foretar selve uttaket. 

 

SAK 68/11 OPPFØLGING AV LANGTIDSPLANEN 

 

GS orienterte om hvilke tiltak som er igangsatt, jf utdelt saksframlegg, innenfor planens 

enkelte kapitler. Saksframlegget vedlegges protokollen. 

 

FS hadde følgende innspill: 

 

Kap. 4: Satsning på organisasjonen 

 Muligens blir målet om at alle klubber skal ha besøk av klubbveileder i løpet av 2012 

for ambisiøst, administrasjonen anbefales å vurdere kretsnivå som tilfredsstillende. 
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Kap 6: Bredde 

 Det er viktig at igangsatte prosjekter kommuniseres i Hestesport, slik at andre klubber 

også gjennom denne kanalen kan bli oppmerksom må hvilke muligheter som 

foreligger. 

Kap 7: Konkurranseidrett/toppidrett 

 FS ser det som naturlig at ”Sognsvannserklæringen” legges inn som et gjennomført 

tiltak 

Kap 8: Hestevelferd, etikk og omdømme 

 Det bør gjennomføres en samling med RASK-ambassadørene fra hver gren, dvs de 8 

topputøverne som har tatt på seg dette vervet. Hensikten med samlingen må være å  

evaluere hva den enkelte har tenkt rundt egen rolle samt hva de har gjort i den 

sammenheng. I tillegg må det legges en målsetning med ordningen samt en strategi for 

å nå målet. 

 Det bør lages infomateriell om RASK til utsending til klubbene 

 NRYF må vurdere å sette opp en RASK pris. GS tar dette opp med våre 

samarbeidspartnere.  

 Det bør lages en totalplan over NRYFs arbeide med RASK: med mål og strategier for 

å nå disse; opp mot utøverne, arrangører, samlinger, administrasjonen, frivillige mfl.  

Kap 9: Anleggsutvikling 

 Administrasjonen bes undersøke autorisasjonsordning for hestesentre; når er denne 

planlagt ferdig? Denne må inn som et tiltak i kap 9. 

 Adm må utarbeide en strategi overfor KKD ifht hestesportens behov for justerte satser 

når det gjelder bruk av tippemidler på rideanlegg.  

 

Sak 69/11 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL GRENUTVALGENE OG 

GENERAL STEWARD ALLE GRENER 

 

Gjennom utvidelsen av GUenes mandat, jf sak 67/11 mente FS at forutsetningene for å sitte i 

GU var endret. På bakgrunn av dette ba FS administrasjonen om å bruke noe tid på å 

informere om utvidelsen samt det faktum at alle kan foreslå nye medlemmer til GUene, jf 

tidligere FS-vedtak. FS ser det som naturlig at denne informasjonen skjer i forkant av 

grenkonferansene slik at konferansene deretter kan fremme forslag til FS om oppnevning av 

GU-medlemmer.  

 

Vedtak: 

Foreløpig gjøres ingen endringer i eksisterende GUer. 
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Forts. sak 69/11: 

 

Når det gjelder valg av general steward alle grener: 

 

Vedtak: 

Geir Madland oppnevnes som general steward alle grener 

 

 

Sak 70/11 KLUBBNYTT 

 

Nye klubber etter styremøtet 22.10.11: 

 

Aschehoug Hestesportklubb                                                    Oslo og Akershus Rytterkrets  

Borge Rideklubb                                                                      Østfold Rytterkrets  

 

Nedleggelser: 

 

Ask Hestesportsklubb                                                               Oslo og Akershus Rytterkrets  

Pegasus Rideklubb                                                                    Oslo og Akershus Rytterkrets  

Indre Ryfylke Rideklubb                                                           Rogaland Rytterkrets  

Kvalbein Rideklubb                                                                   Rogaland Rytterkrets  

Sola Ryttersportklubb                                                                Rogaland Rytterkrets  

Ramfjord og Omegn Hestesportsklubb                                     Troms Rytterkrets  

  

Vedtak: 

FS tar ovennevnte til etterretning 

 

SAK 71/11 ORIENTERINGSSAKER 

 

 Status i samarbeidet NRYF-JJ-horses: GS informerte om at det var inngått en 

samarbeidsavtale med Norsk Varmblod rundt uttak til Unghest VM. FS ba om mer 

informasjon om det formelle grunnlaget for uttak til Unghest VM samt hva som var 

utslagsgivende for at JJ-horses trakk sitt tilbud tilbake. 
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Forts. sak 71/11: 

 

 FS tok til etterretning at administrasjonen vil slutte å trykke reglement og 

dressurprogram. Vi vil for fremtiden basere oss på nettutskrift og på forespørsel sende 

ut stive permer til å legge utskriften inn i. 

 

 FS fikk info om årsmøtet i SSF. SF ønsket å vurdere fortsatt medlemskap på 

kommende FS-møte, og i den forbindelse ble administrasjonen bedt om å innhente 

informasjon om hvordan andre særforbund ser på saken. 

 

SAK 72/11 OPPFØLGING AV FS-SAK 42/11 – KONSEKVENSKULTUR 

 

Med henvisning til sak 42/11 av 25. august ble det distribuert bilder til FS-medlemmene av de 

kopierte O L medaljene Norge mistet på bakgrunn av den positive medisineringssaken i O L 

Hong Kong. Bildet vedlegges protokollen 

 

Det ble redegjort for bakgrunnen for ønske om å fremme problemstillingen konsekvenskultur 

i egne rekker. Her ble det referert til SAK 42/11 og spørsmål som der ble reist i forbindelse 

med …. kopiering av O L medaljer, og hvilken tillit vi som styret og rollemodeller vil ha i lys 

av det inntrufne hvis dette ikke får konsekvens. Berit Kjøll framholdt at etter hennes skjønn er 

det svært betenkelig at en som har kopiert O L medaljene og distribuert medaljekopiene, og 

dermed satt utøvere, NRYF og idretten i forlegenhet, kan inneha et styreverv i NRYF. Denne 

oppfatningen deles av Gerhard Heiberg, som i samtale med Berit Kjøll fastslår at kopiering av 

O L medaljer er en uakseptabel handling som viser mangel på respekt for regelverket, ikke 

minst antidopingarbeidet, og derfor representerer et meget alvorlig brudd på idrettens etiske 

kjøreregler.  

 

Hun ønsket at FS måtte vurdere konsekvensene av …. handling, eventuelt be NIFs styre om 

råd. Både Berit Kjøll og Anne Kristin Mathiesen gav uttrykk for at de ikke på noen måte 

ønsker å identifisere seg med en slik handling, og de stilte seg uforstående til at …. ikke selv 

tar konsekvensen av dette. Flere andre FS-medlemmer etterlyste ansvarlighet fra … side. 

 

…. beklaget saken og ser i ettertid at dette var uheldig. Etter hennes oppfatning er imidlertid 

ikke saken av en slik alvorlighetsgrad som andre i FS hevdet. Hun mener at hennes sterke 

interesse for sporten, likeså hennes økonomisk engasjement, rettferdiggjør en plass i FS. 
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Forts. sak 72/11: 

 

Per Anders Owren oppsummerte med at dette har vært en svært kjedlig sak for NRYF. Saken 

har fått en grundig behandling i FS, som har forskjellig syn på konsekvensene. Han var nå 

innstilt på å avslutte styrebehandlingen, og anbefalte at FS kunne samle seg om følgende 

vedtak, som ble enstemmig vedtatt: 

 

Vedtak: 

 FS tar …. beklagelse om at kopieringen av O L medaljene var en uklok handling, til 

etterretning. 

 FS ser det som svært beklagelig at et FS-medlem har svekket ryttersportens  

omdømme. 

 ..... kan ikke være NRYFs kontaktperson innenfor området etikk. 

 

SAK 73/11  EVENTUELT 

 

Saker meldt inn av Kristin Andresen: 

Sak 1 ”Grenutvalg og Landslagstreners roller og inhabilitet består av ulike deler, med disse 

kan nevnes som underpunkter”  

GS orienterte om de forskjelliges roller og at eksempelvis innenfor uttak har GUene i grenene 

dressur, sprang, felt og FH ingen avgjørelsesmyndighet. På generelt grunnlag gav FS uttrykk 

for at habilitetsspørsmålet er viktig og at vi alle må ha fokus på dette. Innenfor lukkede 

kulturer, som i idretten, må det aksepteres at partene i større grad har kjennskap og relasjoner 

til hverandre. Desto viktigere å være bevisst på problemstillingen.  

Sak 2 ”Dyremishandlingssaken på Tanum og forbundets håndtering av denne” 

GS orienterte om NRYFs systemer som skal fange opp eventuelle ureglementerte hendelser 

på stevner. Alt skal rapporteres til overdommer, ev annet teknisk personell, som tar saken 

videre til overdommer. NRYF vil deretter bli varslet gjennom dommerrapport. Dersom 

ureglementerte forhold rundt hestevelferd observeres utenfor stevneplassen må dette meldes 

inn til Mattilsynet, eventuelt politiet. Når det gjelder stevnet på Tanum har administrasjonen  

Forts. sak 73/11: 
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ikke fått melding om ureglementerte forhold gjennom dommerrapporten, ei heller fra 

Mattilsynet. Dette må ligge i bunnen av videre undersøkelser fra NRYFs side. 

Sak 3 ”NRYF og Kingsland Oslo Horse Show” 

GS orienterte om at alle sammenlignbare stevnearrangører blir behandlet likt med hensyn til 

samarbeidet med NRYF. Dette er et selvfølgelig prinsipp som uten unntak har, og fortsatt vil 

bli fulgt av NRYF. Det er særdeles viktig at FS-medlemmer; både når det gjelder denne og  

andre problemstillinger, ikke legger til grunn at rykter om usaklig opptreden fra NRYFs side 

er sannferdig. Dersom FS-medlemmene skulle ha grunn til å tvile på NRYFs opptreden er det 

viktig å innhente faktaopplysninger før rykter bekreftes. Det ble fra FS side presisert 

viktigheten av at FS-medlemmene er seg bevisst sin rolle som talspersoner for fakta, ikke 

rykter. 

Sak 4 ”Oppfølgning av Tomas Torgersen saken” 

FS refererte til den informasjon GS hadde gitt under sak 66/11. 

Sak 5 ”Vandelsattest for styrets medlemmer. Det er krav til styret i klubbene, men hva med 

Forbundsstyret? Burde vi ikke pålegge oss selv dette? Styrets medlemmer bør ha plettfri 

vandel i forhold til både overgrep, økonomiske forhold etc.” 

GS informerte om at å be om politiattest er en inngripen i den personlige sfære som krever en 

formell hjemmel. En slik hjemmel foreligger i dag ikke for å sitte i styre innenfor idretten, 

verken på klubb- eller forbundsnivå. Det er med andre ord ikke anledning til å pålegge FS-

medlemmene å fremlegge politiattest. 

Opp mot sakene Kristin Andresen hadde reist uttrykte flere i FS viktigheten av at FS-

medlemmene utviser ansvarlighet, etterrettelighet og grundighet når det gjelder kontakt med 

sportens utøvere. FS-medlemmene må alltid sørge for å sette seg grundig inn i sakens faktum 

før de uttaler seg og korrigere rykter som ikke er i harmoni med sannheten.  
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NORGES RYTTERFORBUND 

Fra  

 
Nr/år. 

8/2011 

Den 

08.12.2011 

Medlemmer tilstede: Per Anders Owren, Ingvild Østli , Berit Kjøll, Rachid Bendriss, Rolf Nøstdal, Robert Ruud, Anne Kristin 

Mathiesen, Kristin Andresen, Lill Svele 

 

 
 

Sekretær: Kathinka Mohn 

 

Andre til stede: Mesud Burzi Sak 63/11, Kristin Kloster Aasen (i forkant av FS-møtet), Sissel Finstad Sak 65/11 

 

Forfall medlemmer: Nina Rasmussen 

 

Fraværende medlemmer: 

Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: 

Etisk råd, kontrollkomité 

Saksnr/år Sakstittel/tekst. 
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Forts. sak 73/11: 

Vedtak: 

FS uttrykte en oppgitthet over måten disse sakene er presentert på både hva gjelder faktisk 

innhold og måten de fremmes på. FS forutsetter og forventer at saker som ønskes 

styrebehandlet gis grundig forberedelse i faktiske forhold og relevant dokumentasjon. Dersom 

FS-medlemmene ønsker saker fremmet for styrebehandling skal dette gjøres gjennom 

presidenten. 

 

 

 

 

 

 


