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Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Stian Øglænd, Lill Svele, Kristin Gamlemshaug Andresen, Ove A. Tysnes, Rolf Nøstdahl, Ingvild Østli, 

Esther Hoff, Kristin Brækken, Hallgeir Oftedal, Anne Gina Fredriksen 

 

 Sekretær: Kathinka Mohn 

 
Andre til stede: 

Mesud Burzic (19/13) 

 
Forfall medlemmer:  Fraværende medlemmer 

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen 

. 
Saksnr./år 

 

 

 

President Per Anders Owren ønsket velkommen. Ingen av styremedlemmene mente seg 
inhabile eller hadde kommentarer i forhold til sakslisten.  
 
19/13 REGNSKAPET PR 1. KVARTAL 2013 
 
Fra administrasjonen ble det redegjort for følgende: 

 NRYF har mottatt en tildeling tilsvarende 90 % av fjorårets tildeling fra Norges 
Idrettsforbund, beskjed om endelig beløp kommer i løpet av 14 dager. 
Tildelingsbrevene til grenutvalgene er gjort klare slik at informasjon kan gis 
umiddelbart etter vedtak fra NIF. 

 Pr i dag foreligger det ikke avtale med nye samarbeidspartnere. 

 Abonnementstallene på Hestesport synker. 

 Inntekter fra årlig hestelisens ligger over budsjett; pengene er øremerket «krafttak 
for ridebanebunner». 

 Utestående fordringer relaterer seg i all hovedsak til mindre beløp 
 
Administrasjonen fikk ros for gode rutiner og kontroll rundt økonomien. 
 
Vedtak: 
Regnskapet tas til etterretning. 
 
20/13 STYREARBEIDET I NRYF 
 
Alle medlemmene i FS presenterte seg kort: 

 Esther Hoff: arbeidet i NRYF i 13 år, i dag ansvar for dressur og funksjonshemmede, 
erfaring fra alle grener. Brenner for likebehandling, gode sosiale stallmiljø, toppidrett. 

 Anne Gina Fredriksen: spesielt engasjert innenfor dressur, også noe oppdrett, mor til  
juniorrytter. Leder i Soma rideklubb og medlem av GU-D. Yrkeserfaring innenfor 
internasjonal marketing, lobby, PR, sponsorvirksomhet. Brenner for elitesatsing, 
synliggjøring av ryttersporten, ungdomsarbeid. 

 Stian Øglænd: bakgrunn fra sprang, bl.a. på landslaget i 10 år; har i dag en del elever. 
Siviløkonom med erfaring fra finans og HR. Brenner for toppidrett, rekruttering, 
ærlighet/åpenhet som en forutsetning for å få til et godt samarbeid mellom FS og 
administrasjonen.  

 Hallgeir Oftedahl: hele familien er hesteinteressert, selv er han sprangdommer, sitter 
i klubbstyre og er leder av rytterkretsen i Vestagder. Journalist i Fædrelandsvennen. 
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Brenner for etikk og verdispørsmål, åpenhet, lojalitet, og integritet som 
forutsetninger for godt styrearbeid, organisasjonsarbeid, idrettsjus, it, 
kommunikasjon. 

 Kristin Brækken: Utdannet veterinær, jobber mye med hest, har en sønn som rir, 
driver med oppdrett av norsk varmblod. Brenner for hest i næring, tett samarbeid 
mellom avl og sport, bredde og rekruttering, synliggjøre ridning som en sport for 
alle/folkesport. 

 Lill Svele: har døtre som rir, er sprangdommer. Utdannet økonom, jobbet mye med 
undervisning, i dag gårdbruker. Brenner for utvikling av sporten, toppidrett, etikk og 

verdier, utdanning og teknisk personell, bærekraftige rideklubber og anleggsutvikling. 

 Rolf Nøstdahl: hesteinteresse gjennom barn, er sprangdommer. Utdannet økonom 
og kokk, jobber med it. Brenner for it, strategi og utvikling. 

 Ingvild Østli: leder av ungdomskomiteen, nestleder i Hedemarken rideklubb. Har 
erfaring i samarbeid med NBU om hest. Student (statsvitenskap, psykologi, historie). 
Setter i gang stallfadder-prosjektet dette semesteret. Brenner for lederutvikling, 
ungdomsarbeid. 

 Kristin Andresen: holder i dag på med dressur, sprang og avl. Har barn som rir. Er en 
aktiv bidragsyter innen for sponsing av prosjekter, klasser og arrangementer. Brenner 
for service overfor klubbene, kommunikasjon, dialog, tilbakemelding, demokrati, 
ryddighet i forhold til rollen som ansatt eller valgt, rettferdighet, gi et tilbud til alle, 
samarbeid med våre naboland, godt samarbeid mellom avl og sport på tvers av 
landegrenser.  

 Ove Tysnes: barn som rir derssur. Tidligere leder, nå medlem av styret i Tanum 
rideklubb, leder av rytterkretsen Oslo og Akershus. Sivil økonom, erfaring med 
kommunikasjon, sponsing og marked. Brenner for klubb og krets; her ligger 
grunnlaget for sporten, begeistring og idrettsglede.  

 Per Anders Owren: datteren tidligere aktiv feltrittsrytter, har vært leder av GU-F. 
Utdannet økonom. Brenner for frivillighet, synliggjøring av alle de positive følger og 
mulighet som ligger i ryttersporten.   

 
Presidenten redegjorde videre for FS´ kjerneoppgaver, mandat, arbeidsform og egen 
lederstil (se vedlagte foiler). 
 
FS diskuterte deretter hva som skal til for at dette styret skal fungere som et godt lag. Det 
var enighet om at president og visepresident utformer en samarbeidserklæring på bakgrunn 
av innspillene under diskusjonen. Erklæringen leggs frem for vedtak i FS på neste styremøte. 
FS diskuterte også tider for styremøtene og ble enige om at møtetiden er torsdager fra kl 
15:00 til kl 19:00, med en møtehyppighet på ca hver 6 uke. Det må være åpning for å endre 
ved behov, både når det gjelder antall møter og tidspunkt for møtene.  
 
Vedtak: 
President og visepresident oppsummerer diskusjonen i en samarbeidserklæring som legges 
frem for FS til vedtak på neste styremøte. 
Styremøtene holdes fortrinnsvis torsdager fra kl 15:00 til kl 19:00. 
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21/13 HOVEDUTFORDRINGER I LANGTIDSPLANEN KOMMENDE TINGPERIODE OG 
FORDELING AV ARBIEDSOMRÅDER I FS 

 
Gs informerer om sin vurdering rundt hovedutfordringer knytter opp til gjennomføring av 
langtidsplanen, kommende tingperiode: 

 Integrering av idrettens og NRYFs verdier i rytterkulturen, større forståelse og innsikt i 

at verdiarbeid er viktig og at idretten i stadig større grad vil bli målt på sine etiske 

standarder (langtidsplanen kap 3, 8)  

 Bærekraftige rideklubber (langtidsplanen kap 4, 6, 9, 10) 

 Gode planer og verktøy ifht it – kommunikasjon og medlemsregister (langtidsplanen 

kap 12) 

 Rekruttering (langtidsplanen kap 5, 6) 

 Økonomi knyttet opp til overføringer fra NIF, samarbeidspartnere o.a. (langtidsplanen 

kap 13, 11, 10) 

 Økte sportslige prestasjoner og kvalifisering til mesterskap (langtidsplanen kap 7, 11) 

Områder til fordeling:  

 Etikk og verdier 

 Klubb og krets 

 Utdanning 

 Bredde  

 Toppidrett 

 Anlegg 

 Alliansebygging og næringspolitikk  

 Marked og sponsorer/samarbeidspartnere 

 Kommunikasjon og informasjon  

 Overordnet it-strategi 

 Økonomi og administrasjon 

 Internasjonalt arbeid 

Vedtak: 
Fordeling av arbeidsområdene ble diskutert, den endelige fordelingen kommer man tilbake 
til. 
 
22/13 OPPNEVNING AV TKr 
 
Ryttertinget 2013 vedtok lovendring med hensyn til at det for fremtiden er Ryttertinget som 
oppnevner medlemmene i TKr. Dette vil bli gjort gjeldende fra tingperioden 2015-2017, da 
NRYFs lov ikke er endelig før godkjenning fra NIFs styre foreligger. TKr må således frem til 
neste tingperiode oppnevnes av FS.  
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Administrasjonens foreslo å videreføre dagens TKr, med tillegg av jurist Tom Brunsell. Dette 
innebærer følgende oppnevning: Torunn Knævelsrud (leder), Harald Farbrot, Ivar Alme, Hege 
Trulsen og Tom Brunsell (ny, jurist). Alle er forespurt og alle har sakt seg villige. 
 
Vedtak: 
TKr for 2013 består av Torunn Knævelsrud (leder), Harald Farbrot, Ivar Alme, Hege Trulsen og 
Tom Brunsell. 
 
23/13 PREMIEUDELING UNDER NORGESMESTERSKAPENE 
 

NM islandshest 4-7.07 Frivoll travbane, 
Grimstad 

Jenny Lindheim Hallgeir 

NM distanse 5-6.07 Gyland rideklubb Kari Eiesland Holen, 
kari@vodden.no 

Hallgeir 

NM Fjordhest 8-13.07 Eid ride- og køyreklubb post@fjordhestnm2013.no Lill (?) 

NM kjøring 26-28.+7 Førde køyre- og 
rideklubb 

Bård E. Kjærsdalen, 
fkrk.hest@live.no 

Rolf 

NM sprang, lag 1-4.08 Drammen rideklubb Terje Kaksrud 
post@hurumel.no 

Per 
Anders 

NM dressur og 
FH 

7-11.08 Borge rideklubb  Per 
Anders 

NM sprang 13-18.08 Sandnes og Jæren 
rideklubb 

Kenneth Sande, 
93422127 

Per 
Anders 

NM feltritt 16-18.08 Ellingsrud rytterklubb Kirsten Arnesen, 
ki_arnesen@hotmail.com 

Lill 

NM mouted 
games 

24-25.08 Borge rideklubb Eivind Kjuus, 
eivind.kjuus@tine.no 

Ingvild 

NM voltige 31.08-
1.09 

Mossemarka rideklubb Marit Walløe, 
guvoltige@hotmail.com 

Stian 

NM mouted 
games, par 

7-8.09 Kulmoen rideklubb 
(Vormsund) 

Eivind Kjuus 
Eivind.kjuus@tine.no 

Ingvild 

NM dressur, lag 7-8.09 Tanum rideklubb  Kristin A 
og Ove 

NM feltritt, 
lag/Breeders 

8.09 Øvre Romerike 
rideklubb 

Trine Skedsmo 
slskeds@online.no 

Rolf 

NM mouted 
games, lag 

21-22.09 Borge rideklubb Eivind Kjuus 
Eivind.kjuus@tine.no 

Per 
Anders 

NM distanse 19.10 Froland rideklubb Arvid Johansen, 
arvid.jo@hotmail.no 

? 

NM sprang, 
innendørs senior 
og ur 

25-27.10 Arendal og Grimstad 
rideklubb 

Åse Mortensen, 
91159610 

Stian 

NM sprang, 
innendørs ponni 

1-3.11 Grenland rideklubb Carina Slåtta, 
leder@grsk.no 

Stian 
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NM sprang, 
innendørs junior 

8-10.11 Hønefoss rideklubb Beate Hundhammer, 
97732781 

Hallgeir 

 
24/13 STANDARD – OG MELLOMMANNSKONTRAKT VED OMSETNING AV HEST 
 
Forslag til ny standardkontrakt ble fremlagt sammen med forslag til mellommanskontrakt, 
begge til bruk ved omsetning av hest. Kontraktene kan hentes på rytter.no. De er valgfrie å 
bruke, men intensjonen er at de skal representere et godt redskap for våre medlemmer.  
 
Gs informerte om at det er nedsatt en gruppe for å revidere de etiske retningslinjene ved 
omsetning av hest. Gruppen består av Randi Haukebø, Hallgeir Oftedahl og gs. Ove Tysnes, 
FS ansvarlige for området etikk og verdier, blir med i gruppen. FS vil få fremlagt et forslag til 
reviderte retningslinjer i løpet av 2013.  
 
Vedtak: 
Fremlagt forslag til ny standardkontrakt ved omsetning av hest vedtas å erstatte 
eksisterende standardkontrakt. Fremlagt forslag til mellommannskontrakt ved omsetning av 
hest vedtas. Begge kontraktene gjøres tilgjengelige på rytter.no. 
 
25/13 OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER TIL COMPET IT 
 
CompetIT er et privateid AS, og aksjeloven stiller således ingen krav til kjønnsbalanse i styret.  
I aksjonæravtalen er følgende definert i pkt 3 Styre: "NRYF og SH skal ha rett til å utpeke et 
likt antall styremedlemmer. NRYF skal ha rett til å utpeke styrets leder." 
 
Det er pr i dag fire medlemmer i styret, for NRYF sitter Rolf Nøsdahl og Anne Kristin 
Mathiesen; sistnevnte fortsetter ikke i styret.  
 
Presidenten informerte om at han har hatt kontakt med tidligere FS-medlem Rachid 
Bendriss, med forespørsel om styreplass. Bendriss må tenke på dette. Under forutsetning av 
at Bendriss er villig til å påta seg vervet velges han som en av  NRYFs representanter i 
Compet ITs styre, sammen med Rolf Nøstdahl. Dersom Bendriss ikke har mulighet velges 
Hallgeir Oftedahl. 
 
Forslag til vedtak: 
Rolf Nøstdahl fortsetter som NRYFs representant og styreleder i Compet ITs styre. Rachid 
Bendriss velges som NRYFs representant i Compet ITs styre. Dersom Bendriss  takker nei til 
vervet velges Hallgeir Oftedahl. 
 
26/13 BEREDSKAPSSPLAN ANTIDOPING 
 
Generalsekretæren informerte om at NRYF har inngått avtale om å være «rent særforbund», 
med Antidoping Norge. En av forpliktelsene som inngår i dette er å utarbeide en 
beredskapsplan knyttet opp til situasjon rundt positiv dopingprøve eller mistanke om 
doping. Planen skal distribueres ansatte og landslagsengasjerte samt gjøres tilgjengelig på 



REFERAT Side av  sider:  6/8 

NORGES RYTTERFORBUND 

Fra  FS nr./år    2//2013 Den  15.03.2013 

 

 

rytter.no. Hallgeir Oftedal påpekte at ordet «styre» burde erstattes av «håndtere» under 
kolonnen «Handling» på s. 5 og s. 6, gs retter opp dette. 
 
Det ble informert om at ADN årlig tar 45 prøver, både i konkurranser og trening. 
Kompleksiteten rundt at vi i Norge må forholde oss både til FEIs forbudsliste og DNTs 
karenstidsliste ble diskutert. Gs informerte om god aktivitet rundt samarbeidet «ren 
klubbkveld»; et foredrag med deltakelse av ADN og NRYF som tilbys klubbene. FS var 
fornøyd med dette. FS ønsket at klubber og utøvere ble minnet om tidligere oppfordring om 
å delta på Antidoping Norges digitale program «ren klubb/ren utøver».  
 
Vedtak: 
Beredskapsplan antidoping vedtas.  
 
27/13 ORIENTERINGSSAKER 
 
Generalsekretæren orienterte om:  
 

 Det er igangsatt en prosess rundt oppnevning av nye RASK-ambassadører i alle 

grener. 

 Det er igangsatt en prosessrundt innhenting og systematisering av mandater for alle 

råd og utvalg. Dette skal legges inn i et elektronisk kart over den totale aktiviteten 

innenfor hestesport organisert under NIF. 

 Arbeidsgruppe vedr. overordnet it-strategi nedsatt (Owren, Sannum, Oftedal, 

Hovland, Viko Rasmussen og gs) 

 Arbeidsgruppe teknisk personell nedsatt, med representanter fra komiteene og adm. 

Hensikten er klargjøring av oppnevning, arbeidsområder, mandater – jf bla. KR I 

Tillegg 5, m/mulig fremlegging av reglementforsalg på høstens TK-møte som 

målsetting. 

 Etablert booking motoren for Thon hotels, lagt ut på rytter, hp og våre klubb- og 

kretssider. 

 Samarbeidsavtale med Equi Tours (Nordens største arrangør av reiser innen 

ryttersport) som et servicetilbud for våre medlemmer, hesteeiere og andre som 

ønsker å reise på tur til ridestevner. Primært omfatter avtalen pakkereiser til EM i 

Herning i august 2013 og WEG i Normandie i september 2014. Informasjon om dette 

legges ut som nyhet på rytter.no og i Hestesport.   

 Søkt om midler fra NIF (jubileumsgaven) til prosjekt «stallfadder». Av og for ungdom, 

som vil bidra til flere ungdomsaktivitetsledere, mer aktivitet og bedre miljø i stallene. 

Søkt om kr 120 000, fordelt på en 3 års prosjektperiode (krav til 60 % 

egenfinansiering). Ledes og drives av NRYFs ungdomsgruppe. Etter endt 

prosjektperiode er målet at hver krets skal ha en stallfadder-kontaktperson som er 

medlem i kretsens ungdomsgruppe og at hver krets har et utdanningstilbud til 

stallfaddere. Oppstart i Telemark og Vestfold, med utvidelse i 2014-15. 
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 FEIs sporstforum, her var NRYF representert ved sportssjef Nina Johnsen og leder av 

SDK Carsten Sørlie.  

Presidenten orienterte om:  

 NIF og stortingsvalget (se vedlagte foilsett). FS diskuterte muligheten av å samle 

politikere til debatt på våre arenaer, eksempelvis under NM i Sandnes. Anne Gina 

Fredriksen jobber videre med dette. 

 Horze og påstander i media om deres utnytting av ung arbeidskraft. Dette er 

tilbakevist av Horze, både i pressemelding og i samtale med presidenten. FS forholder 

seg til at det foreligger en avtale mellom Horze og NRYF. 

 Toppidrettsmeldingen: Arbeidet har vært ledet av idrettsstyrets Tom Tvedt. NRYF er 

høringsinstans og akter å svare. Presidenten viste spesielt til meldingens 

problematisering rundt ettervekst og etiske føringer, bl.a. opp mot antidoping. 

I forbindelse med denne diskusjonen ble det fra FS medlemmene Kristin Andresen og 

Anne Gina Fredriksen etterlyst større åpenhet rundt kriterier for å delta på NRYFS 

samlinger i regi av Olympia Toppen. Gs vil komme tilbake med informasjon rundt 

dette.| 

 Hestegalla: det er uvisst hvorvidt arrangementet vil bli videreført og FS diskuterte 

alternativer.  

28/13 ÅPEN POST 

FS v/presidenten har mottatt e-post fra Ivar Alme, hvor han etterspør svar på sine tidligere 

henvendelser til FS i den såkalte Drammens-saken. Presidenten viste til at Ivar Alme har fått 

svar på sine henvendelser, at det foreligger et avsluttende vedtak i FS i Drammens-saken 

(oktober 2012)og at den således er ferdig behandlet. Han viste også til den kontakten som 

har vært mellom han og tidligere leder i SDK samt leder i TKr, hvor alle parter var enige i 

viktigheten av å sikre god kvalitet på dommeropplæringen.  

Hallgeir Oftedal gav uttrykk for at Ivar Almes siste henvendelse ikke tilførte saken nye 

momenter. Han fant det beklagelig hvis oppstarten til det nye styret skulle dreie seg om å 

gjenoppta en sak han oppfattet som ferdig behandlet og avsluttet av det tidligere FS.  

29/13 KLUBBNYTT  

Nye klubber etter styremøte 15. mars 2013: 
Håkvik Ride og Kjøreklubb                                     Nordland Rytterkrets  
 
Navneendring: 
Brønnøy Hestesportsklubb                                      Nordland Rytterkrets   
(tidligere: Brønnøy Hesteklubb)  
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Nedleggelse: 
Gartland Rideklubb                                                 Nord-Trøndelag Rytterkrets  
Endring av særkretstilhørighet: 
Son Hestesportklubb                                               Østfold Rytterkrets (tidl. Oslo og Akershus) 
 
Vedtak: 
FS tar ovennevnte til etterretning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


