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President Per Anders Owren ønsket velkommen. Ingen av styremedlemmene mente seg 
inhabile eller hadde kommentarer i forhold til sakslisten.  
 
31/13 PROTOKOLL 
 
Det var ingen innsigelser eller tillegg til protokoll 3/13. Endelig fordeling av 
norgesmesterskapene ble diskutert, da det var tre udekkede stevner: 

 8-13 juli – Fjordhest NM i Eid: Gs forespør Anne Gina Fredriksen. 

 7-8 september – NM Mouted Games på Vormsund: Per Anders Owren tar dette. 

 19. oktober – NM distanse på Froland: Dette faller sammen med utviklingsforum, 
hvor både Fs og kretsledelse skal være tilstede; Gs forespør rytterkretsen. 

 
Vedtak: 
Protokoll 3/2013 godkjennes. 
 
32/13 REGNSKAPET PR 2. KVARTAL 2013 
 
GS redegjorde for følgende: 

 Endelig tilskudd fra NIF er kommet, dette ligger på omtrent samme nivå som i 2012. 
Tilskuddene er fordelt til grenene og aktivitet i henhold til sportsplanene er i gang. 

 Antall abonnenter på Hestesport synker. 

 Markedsinntekter knyttet opp til annonsesalg på nettet er noe synkende, det vil bli 
iverksatt undersøkelser for å se på årsaker og muligheten av å snu denne trenden. 

 Inntjeningen på lisenser er positiv og tegner til å bli noe over budsjettert. Dette er et 
resultat av bedre rutiner over lang tid. 

 
Administrasjonen fikk ros for gode rutiner og kontroll rundt økonomien. 
 
Vedtak: 
Regnskapet tas til etterretning. 
 
33/13 SAMARBEIDSERKLÆRING FOR FORBUNDSSTYRET 
 
Fs var enige om at erklæringen skal være et levende dokument som alle medlemmene kan 
kjenne seg igjen i. Ove Tysnes fremholdt spesielt viktigheten av at alle forholdt seg til  
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pkt. 1d), dvs «Respektere flertallet. Alle må forsvare vedtak i styret.» Alle tilsluttet seg det 
fremlagte forslaget og signerte.  
 
Vedtak:  

Samarbeidserklæring 
Styret i Norges Rytterforbund 

For at styret skal bli fungere som et godt lag, vil vi spesielt vektlegge å: 
1. Arbeide for en åpen og inkluderende samarbeidsform 

a. Grundige og løsningsorienterte beslutningsprosesser hvor vi tilstreber 
konsensus. 

b. Gjøre hverandre gode, framsnakke - ikke baksnakke hverandre. 

c. Utnytte styremedlemmers kompetanse, og ta ansvar for egne 
ansvarsområder. 

d. Respektere flertallet. Alle må forsvare vedtak i styret. 

e. Unngå habilitetskonflikter. 

2. Være gode ambassadører for RASK-verdiene. 

a. Respekt. 

b. Ansvar. 

c. Sikkerhet. 

d. Kunnskap. 

3. Være gode rollemodeller 

a. Organisasjonens etiske «fyrtårn». 

b. Synlige og tilgjengelige, være et samlet styre. 

c. Skape begeistring og positivisme i alle ledd i organisasjonen, dvs utøvere, 
frivillige og ansatte. 

d. Bidra til å styrke ryttersportens omdømme, både internt og eksternt. 

Oslo, 20. juni 2013 
 

Per Anders Owren    Stian Øglænd Anne Gina Fredriksen 
 

Rolf Nøstdahl     Kristin G. Andresen     Lill Svele Ove A. Tysnes 
 

Mari Viko Rasmussen  Ingvild Østli   Kristin Brækken Hallgeir Oftedal 
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34/13 FORDELING AV ARBEIDSOMRÅDER 
 
Fs var enige om å slå sammen utdanning og teknisk personell til ett område samt legge til 
jubileumsåret 2015 som et eget område. Videre ønsket Fs å presisere at hestevelferd er en 
dimensjon som må tas opp i all den virksomhet som NRYF driver. 
 
Vedtak: 

 Etikk og verdier (bl.a. hestevelferd og antidoping): Ove Tysnes 

 Klubb og krets: Ove Tysnes 

 Utdanning og teknisk personell: Lill Svele, Ingvild Østli 

 Bredde: Kristin Andresen og Ingvild Østli 

 Toppidrett: Kristin Andresen, Stian Øglænd 

 Anlegg: Per Anders Owren, Stian Øglænd 

 Alliansebygging og næringspolitikk: Per Andres Owren, Kristin Brækken 

 Marked og sponsorer/samarbeidspartnere: Anne Gina Fredriksen, Rolf Nøstdahl 

 Kommunikasjon og informasjon: Hallgeir Oftedal, Anne Gina Fredriksen 

 Overordnet it-strategi: Hallgeir Oftedal 

 Økonomi og administrasjon: Rolf Nøstdahl 

 Internasjonalt arbeid: Per Anders Owren 

 NRYFs 100 års jubileum 2015: Lill Svele 

Hestevelferd inngår som et perspektiv innenfor alle områdene. 

35/13 HABILITET 
 
Fs diskuterte problemstillinger rundt habilitet, opp mot NRYFs lov § 10 og KR I § 116. FS var 
enige om viktigheten av å tilstrebe at sentrale tillitsvalgte er varsomme med å inneha 
dobbeltroller som utad kan svekke tilliten.  
 
36/13 SPORT 
 
ORIENTERING OM GRENENE 
Sportsjef Nina Johnsen redegjorde for status, planer og utfordringer innenfor alle grener.  
Gjennomgående har vi svært gode resultater, også internasjonalt. Kvalifiseringer opp mot  
O L 2016 begynner i 2014. Vi har utfordringer bl.a. rundt økonomi, tilgjengelighet til gode 
stevner for å matche ekvipasjene og tilgang på tilstrekkelige ressurser blant hjemme-trenere. 
Johnsen fremholdt også utfordringer rundt bygging av lag- og prestasjonskultur. 
 
Presidenten med flere roste sportssjefen for gode systemer og resultater. Lill Svele reiste 
problemstillingen rundt hvorvidt nasjonale stevner lider under økt deltakelse utenlands og 
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innenlandske internasjonale stevner. Dette skaper en sårbarhet overfor våre rideklubber da 
muligheten for inntjening på stevnevirksomhet reduseres. Det ble også reist spørsmål om 
fordelingen av nasjonale stevner og muligheten av å operere med en kvoteordning. Fs ba om 
at sportssjefen tar med seg disse problemstillingene til de aktuelle grenutvalgene. 
 
ORIENTERING OM UTTAK – GENERELT 
Gs orienterte om systemene rundt uttak til mesterskap. Uttak tas av lagledere innenfor 
aldersbestemte grupper, i samarbeid med forbundskapteinen og sportssjefen; eventuelt i en 
oppnevnt komité. Dette er nedfelt i landslagsapparatets kontrakter. Når det gjelder de 
mindre grenene (distanse, voltige, mounted games, kjøring) er det grenutvalgene som 
innstiller til uttak, selve uttaket tas av sportssjefen. Dette fremgår av grenutvalgenes 
mandat.  
Kriteriene for uttak fremgår av de respektive sportsplanene. I de grenene man operer 
med observasjons- og/eller uttaksstevner, er dette nedfelt i sportsplan og/eller på rytter.no 
under de respektive grenene. Det fremgår av sportsplanene at uttak ikke er matematikk, 
men i stor grad opp til uttaksansvarliges skjønn. Tidligere forsøk med såkalt «amerikanske 
uttak» gav dårlige erfaringer. 
Det er ikke anledning til å påklage uttak, med mindre det åpenbart foreligger misbruk av 
myndighet. Dette innebærer ikke at utøvere og/eller deres foreldre ikke er velkommen til å 
ha en dialog med uttaksansvarlig både før og etter uttak; uttaksansvarlige besvarer mer enn 
gjerne spørsmål. Gs presiserte at administrasjonen alltid er åpne for forslag om forbedringer, 
også innenfor området uttak. Fs ba administrasjonen om å ha fokus på god kommunikasjon 
rundt kriterier og uttaksstevner. 
 
Angående forbundsstyremedlemmers uttalelser på sosiale media gav presidenten uttrykk for 
at man som forbundsstyremedlem må stille seg lojalt bak de systemene NRYF har og ikke 
stille spørsmålstegn ved uttak utad. Dette gjelder spesielt i enkeltsaker. Dersom man mener 
systemene bør endres må dette reises som en prinsipiell diskusjon i Fs. Dette ble fulgt opp av 
visepresidenten som understreket viktigheten at medlemmene i Fs lojalt forholder seg til 
systemene, utad.  
 
Etter forespørsel fra et styremedlem var Marianne Heltzen tilstede for å redegjøre for et 
konkret uttak. Fs var svært tilfreds med hennes informasjon om saken og at 
problemstillingene som var reist ikke medførte riktighet.  
 
Vedtak: 
Fs er godt fornøyd med sportssjefens orientering om status og planer i sak 36/13. 
Medlemmer av Fs uttaler seg ikke om uttak; hverken om kriterier, prosess eller enkeltuttak. 
Dersom disse temaene ønskes diskutert tas det internt i Fs.  
Kriteriene for uttak er i stor grad skjønnsmessige. Det er ikke anledning å påklage vedtatte 
uttak. Administrasjonen bes om å ha fokus på at kriteriene er forståelige og tilgjengelige. I så 
måte er Fs svært fornøyd med sportsplanen.  
Fs beklager sterkt at Lars Rasmussen har trukket seg som lagleder for ponni dressur landslag. 
Fs har full tillit til landslagsledelsen i dressur. 
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37/13 ETISK RÅD 
 
Innstillingen til nytt Etisk råd fikk full tilslutning. Mandatet for Etisk råd er fra 1992. Fs ønsket 
at rådet selv vurderer endringer i mandatet, bla. rundt kommunikasjonslinjer mellom Fs og 
Etisk råd. 
 
Vedtak: 
Til Etisk råd oppnevnes: 
Per Martens (leder) 
Torbjørg Antonsen 
Kathrine Furre 
Jan Fredrik Furøy 
 
38/13 PÅLAGT ABONNEMENT ELLER HESTESPORT ELLER MEDLEMSAVGIFT? 
 
Fs var av den oppfatning at endringen fra pålagt abonnement til medlemsavgift bør utstå til 
vi har et fungerende elektronisk medlemsregister. NRYF har valgt å tilslutte seg NIFs system, 
og foreløpig plan er at systemet Klubbadmin (medlemsregister og medlemskontingent) 
lanseres i august. Deretter må klubbene i gang med å bruke systemet. Med dette som 
bakteppe vedtok Fs følgende mellomløsning: 
 
Vedtak: 
Administrasjonen undersøker i utpekte klubber samt gjennom en questbackundersøkelse 
hvordan klubber og enkeltmedlemmer stiller seg til å skille mellom å få Hestesport tilsendt og 
å laste Hestesport ned fra en pdf-fil. Ved ønske om å få bladet tilsendt påløper et årlig 
utsendingsgebyr på kr 50,00. Kode for ned-lasting knyttes opp til eksisterende 
abonnementsnummer. Undersøkelsen skal være avsluttet innen oktober 2013.  
 
På bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen avgjør Forbundsstyret om det fra årsskiftet 
2013/2014 skal innføres en differensiering mellom enkeltmedlemmer som ønsker Hestesport 
tilsendt og de som ønsker å laste bladet ned via en pdf-fil.   
 
 
 
 
39/13 KLUBBNYTT 
 
Sammenslåing:  
Jarlsberg og Melsom Rideklubb                                           Telemark og Vestfold Rytterregion 
(fra - Jarlsberg Rideklubb og Melsom Hestesportsklubb) 
 
Mari Viko Rasmussen informerte om at vi har en tett dialog med Vestfold idrettskrets i 
forhold til å styre klubbetablering. Det ble også vist til kravspesifikasjonen NRYF har 
utarbeidet ved etablering av nye klubber, denne vil vi bruke aktivt. 
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Vedtak: 
FS tar ovennevnte til etterretning 
 
40/13 ORIENTERINGSSAKER 
 

 «Nedbemanningens pris»: Gs viste til at til tross for nedbemanning med 2,5 stilling 

utfører administrasjonen den samme mengde oppgaver. Fs som arbeidsgiver må 

være klar over at dette over tid kan gi slitasje i personalgruppa. 

 Prosjektgruppe nedsatt for å vurdere NRYFs håndtering av 

barneidrettsbestemmelsene, bestående av administrasjonen og kretsleddet. 

 Status i saken fra Follo tingrett: Gs informerte om dialogen med NIF om hvordan 

disse sakene tas videre innenfor NIFs disiplinærsystem 

 «Generalsekretærens time»: Gs ba om innspill til hvordan få dette til å fungere 

bedre. Ove Tysnes foreslo å gå ut med informasjon om dette via kretsenes sider, 

dette vil bli fulgt opp. 

 Samarbeid med utdanningsinstitusjoner: Gs informerte om praksiselever fra 

Idrettshøyskolen og hestelinje på videregående samt oppstart av samarbeid med 

UMB  

 Ren klubbkveld sammen med ADN, i Fortuna rideklubb i juni.  For høsten er det 

planlagt tre rene klubbkvelder. 

 Diverse prosjekter igangsatt av administrasjonen med bl.a. deltakelse fra FS. 

 Hallgeir Oftedahl oppnevnt som styremedlem i Compet It. 

 GS informerte fra ledermøte i NIF, her ble sakene O L søknaden, NIFs økonomi og 

Tvedt-utvalgets rapport behandlet. 

 Møte i Fs fredag før utviklingsforum, dette ble besluttet flyttet til fredag 18. oktober. 

 Aktivitetsbanken. Mari V. Rasmussen informerte om at vi nå knytter oss opp til 

aktivitetsbanken.no, som drives av 5 andre særforbund. Klubbene kan da «sette inn 

og ta ut» oppskrifter, øvelser og ideer – foreløpig innenfor breddetiltak. 

 Prosjektgruppe nedsatt for å gjennomgå og systematisere diverse utfordringer rundt 

teknisk personell, bestående av administrasjonen og representanter fra komiteene. 

 Vi har fått kr 40 000 pr år i en periode på tre år, til «stallfadder-ordningen». 

Ordningen skal igangsettes og driftes av ungdomskomiteen, og Ingvild Østli 

informerte om at de ser for seg oppstart i pilot høsten 2013. I forkant av dette vil 

selve opplæringsmodulen lages.  

 Elektronisk organisasjonskart under utarbeiding, skal legges ut på rytter.no. Hallgeir 

Oftedal forslo at sentrale personer i kartet, så som FS-medlemmer, grenledere og 

ansatte kunne billedlegges.  

 
SAK 41/13 ÅPEN POST 
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 Hvordan profilere hestesporten i forkant av og under valgkampen? Per Anders Owren 

informerte om at NIF har plukket ut 24. august som en aktivitetsdag. NRYF har 

invitert kulturministeren til NM sprang, dressur og feltritt (prioritert i denne 

rekkefølgen). 

 Kristin Andresen etterlyste informasjon om dopingsaken innenfor distanse, 

Emiratene: Gs informerte om at NRYF er lyttende til hva FEI gjør samt har en stemme 

gjennom EFF engasjement og uttalelser i denne saken. Foreløpig tiltak er en planlagt 

rundebordskonferanse, ledet av A. Finding; når konferansen skal avholdes vil bli 

opplyst i løpet av kort tid.  

 Kristin Andresen hadde, som medlem av FS, mottatt brev fra Skattemyndighetene i 

forhold til manglende oppgave for 1. termin: Gs informerte om at disse oppgavene 

sendes elektronisk og at ved en feil var ikke selve ekspederingen av dokumentet 

gjennomført. Dette ble umiddelbart oppdaget og oppgaven ettersendt samt 

straffegebyr på kr 250 betalt. 

 Kristin Andresen hadde meldt inn NRYFs samarbeidsavtale med Norsk Varmblod. Hun 

var av den oppfatning at avtalen stenger for manges mulighet for å delta i unghest 

VM, og at Fs derfor bør vurdere å ikke fornye avtalen.  

Det ble vist til FS protokoll 7/2011 sak 58/11 og FS protokoll 1/2012 sak 08/12 

vedrørende samarbeidsavtalen mellom NRYF og Norsk Varmblod. I henhold til vedtak 

i sak 08/12 vil FS vurdere saken på nytt dersom en ny stambokførende organisasjon 

etableres i Norge. Pr i dag er dette ikke tilfelle.  

 
 


