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NORGES RYTTERFORBUND 

Fra   nr./år     

5/2012 
Den   

20.10.2012 

Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Anne Kristin Mathiesen, Robert Ruud, Lille Svele, Rolf Nøsdahl, Kristin Andresen 

 

 Sekretær: Kathinka Mohn 

 

Andre til stede: Nina Johnsen (45/12) 

 

Forfall medlemmer: Rachid Bendriss, Ingvill Østli, Esther Hoff 

 

Fraværende medlemmer 

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen  

. 

Saksnr./år 

 

 

 

President Per Anders Owren åpnet møtet. Han informerte om at Rachid Bendriss, Ingvild 

Østli og Esther Hoff hadde meldt forfall samt ba om tilbakemelding vedrørende eventuelle 

habilitetsproblemer.  Ingen av medlemmene oppfattet seg innhabile i henhold til sakslisten. 

41/12 PROTOKOLL 

Det var ingen kommentarer eller innsigelser til protokoll 4/12. 

Vedtak: 

Protokoll 4/12 godkjennes. 

42/12 REGNSKAPET PR 3. KVARTAL 

Det ble lagt frem resultatsammendrag med prognose, resultatregnskap og balanse for 3. 

kvartal.  

Gs orienterte om prognosen som viser overskudd tilnærmet budsjettbalanse. I 

administrasjonen har det siden møtet i Forbundsstyret 30. august vært fokus på 

kostnadsstyring, bl.a. innenfor områdene innkjøp og drift, teknisk personell, 

vedlikeholdsavtalen med Compet IT og Hestesport.  

FS ønsket en tilbakemelding vedrørende når administrasjonen kan forvente signaler fra NIF 

om størrelsen på overføringene for 2013.  

Vedtak: 

FS tok regnskapet til etterretning. 

45/12  EVALUERING AV NY SPORTSAVDELING 

Sportssjef Nina Johnsen orienterte opp mot følgende punkter: 
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• Omorganisering trådte i kraft 1.1.2012 - egen sportsavdelingen, sportssjef på toppen 

m/overordnet ansvar for alle grener. Engasjerte lagledere og forbundskapteiner som 

alle rapporterer til sportssjefen. 

• Målsetningen med omorganiseringen var å samle trådene på en hånd. Dette gir en 

oversikt som muliggjør styring og synergigevinster ifht viktige områder som systemer, 

planer, konflikthåndtering, uttak, sportslig utvikling med mer 

• Hvor er vi i dag, etter ett knapt års drift – og hvor skal vi? 

 

Vedtak: 

FS tar orienteringen til etterretning 

46/12  SAK VEDRØRENDE SPRANGSTEVNE I DRAMMEN, MARS 2012 

Under behandling av saken måtte FS ta stilling til to spørsmål: 

1. Anke fra Eirik Berentsen (EB): 

 

Anken er relatert til konklusjon og vedtak i saken, fattet av TKr den 24. juni 2012. 

Ankeinstans, ankefrist og ankerett er regulert i KR I, Tillegg 10 nr. 8). FS er 

ankeinstans i saker som er behandlet av TKr som førsteinstans. FS var av den 

oppfatning at EBs anke var fremmet innen ankefristen og at EB er ankeberettiget i 

forhold til den delen av saken som direkte angår han. Det var dissens i dette siste 

spørsmålet da to medlemmer i FS mente EB skulle gis anledning til å få prøvet hele 

saken i en ankebehandling.  

 

FS tok ikke EBs anke til følge og konklusjon og vedtak fra TKr av 24. juni 2012 blir 

stående uendret. 

 

Vedtak: 

Eirik Berentsen gis ankerett over den del av TKrs konklusjon og vedtak av 24. juni 

2012 som direkte angår han. Anken tas ikke til følge og TKrs konklusjon og vedtak blir 

stående uendret. 

 

2. Hvilke konsekvenser får saken for Rachid Bendriss som medlem av FS?  

 

FS tok først stilling til om saken kunne behandles uten av Rachid Bendriss var tilstede. 

FS var enige om at Rachid Bendriss uansett ville vært avskåret fra å delta under deler 

av diskusjonen da han er part i saken og at saken således kunne tas opp til 

behandling. 

 

FS mente saken var godt opplyst og viste i den forbindelse til vedtak fra TKr av 24. 

juni, ytterligere redegjørelse fra TKr av 16. august og uttalelse fra Etisk råd av 17. 

oktober.  
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Flertallet i FS var av den oppfatning at Rachid Bendriss opptreden i saken er egnet til 

å svekke ryttersportens omdømme. Det var enighet om at man som medlem i FS er 

en rollemodell og at man må utvise stor varsomhet med hensyn til å be om tjenester 

og særordninger som muligens ikke er tilgjengelige for alle i sporten. FS så hen til sak 

72/11 da vedtak ble fattet. FS ba president Per Anders Owren om å kontakt Rachid 

Bendriss for å bringe på det rene om han beklager sin opptreden i saken. FS ønsker 

en slik beklagelse. 

 

Vedtak: 

• President Per Anders Owren kontakter Rachid Bendriss med det formål å få 

hans beklagelse over egen opptreden i saken. 

• Flertallet i FS ser det som svært beklagelig at FS-medlem Rachid Bendriss har 

svekket ryttersportens omdømme og viser i den sammenheng til uttalelse fra 

Etisk råd av 17. oktober 2012. 

• Rachid Bendriss kan ikke være FS kontaktperson innenfor området sport. 

 

 

Rachid Bendriss har bedt om at følgende protokolltilførsel inntas (i kursiv):  

Det er svært grovt å konstatere at jeg "har svekket ryttersportens omdømme", og jeg er sterkt kritisk 

til det faktagrunnlaget FS lener seg på for å konkludere på denne måten.  

 
Jeg har vanskelig for å forstå at jeg skal beklage at jeg forespurte en stevnearrangør om det var mulig 

å sette opp en ekstra klasse, all den tid det var en etablert praksis på området og jeg fikk bekreftet at 

dette var innenfor KRs bestemmelser. Alle parter i saken er forent om at jeg ikke har utøvet noen form 

for press eller har forsøkt å utnytte min posisjon som FS medlem. Jeg konstaterer at TKr, gjennom to 

behandlinger, finner at jeg ikke kan lastes for det inntrufne og har handlet i god tro og de ser ingen 

grunn til sanksjon. Etisk Råd vurderer saken annerledes - uten å se hen til praksis i idretten - og mener 

handlingen (forespørsel om ekstra klasse) var i strid med de etiske reglene for NRYF. 

Argumentasjonen bak dette stiller jeg meg undrende til. 

 

Det som er beklagelig er at denne saken har antatt slike dimensjoner, i stor grad drevet av FSs 

prosesshåndtering, og har blitt en stor belastning for flere frivillige i ryttersporten. Derfor har jeg 

rettet en beklagelse til dommer, overdommer, stevneleder og leder av rytterkretsen for at de, ved kun 

å ha agert med sportens beste interesse for øye, i etterid har blitt offer for en utidig konspiratorisk 

mistenkeliggjøring. Vårt frivillige tekniske personell og tillittsvalgte har ikke fortjent dette. I sær ikke 

disse menneskene som er kjent som viktige og ivrige ildsjeler i miljøet vårt.   

Rolf Nøstdahl har bedt om at følgende protokolltilførsel inntas (i kursiv): 

Styremedlem Rolf Nøstdahl er av den oppfatning at saken, gjennom styrets behandling har antatt 

totalt urimelige proposjoner og med meget ukloke resulater. Nøstdahl mener dog at Tkr sin 

redegjørelse er god og balansert, men at vedtaket rammer feil, en uskyldig 3.part, og vil også kunne 
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få utilsiktede virkninger på sikt. Nøstdahl mener videre at etisk råd sin rapport er basert på 

forutsetninger, antagelser og virkelighetsoppfatninger som er for lite nyansert. En slik moralsk 

fordømmelse er etter Nøstdahl sin oppfatning farlig, urimelig og vil kunne danne en presidens som på 

sikt vil kunne være til skade for sporten. Nøstdahl konstaterer at bare 2 av de 6  fremmøtte 

styremedlemmer støtter hans oppfatning om at ryttermeldingens varslingsfrist for endringer i 

stevneprogrammet (KR I § 143.13.a) ikke er en alment kjent regel, og at det således ikke kan 

forventes at  foreldre og styremedlemmer har gjort seg kjent med denne regel. Nøstdahl synes ei 

heller at overtredelsen er så betydningsfull at den berettiger 2. advarsler og skarp kritikk, basert en 

moralsk vurdering, overfor alle de impliserte parter.» 

47/12  NYE NOK 

President Per Anders Owren orienterte om innholdet i SFFs rapport ”Nye NOK”. Rapporten 

er sendt FS.  Owren har på møter i SFF gitt tydelig uttrykk for NRYFs skepsis til disse planene. 

Han er av den oppfatning at det er viktig med kritiske røster også innad i SFF. Dette var SF 

enige i og de gav sin tilslutning til fortsatt medlemskap for NRYF i SFF.  Styremedlem Kristin 

Andresen viste til viktigheten av en balansert informasjon om situasjonen i SFF, overfor FS. 

Vedtak:  

FS er imot SFFs planer om ”nye NOK”, jf rapport utarbeidet av SFF om dette tema. President 

Per Anders Owren gis mandat til å fortsette sin innsats for at SFF legger disse planene til side.  

48/12  ORIENTERINGSSAKER 

Gs orienterte om:  

• Prosjekt ”Sterke og bærekraftige rideklubber” på Romerike, hvor alle klubbene er 

invitert til fellesmøte for å diskutere samarbeide og ev sammenslåing. 

• Personalseminar i Bosnia. 

• Informasjon om valg på Ryttertinget 2013, fra Valgkomiteen til klubber.  

• Informasjon om oppnevning av medlemmer til grenutvalgene. 

• Det ble fremlagt forslag til tidspunkter for FS-møter i 2013 og FS vedtok følgende 

møtedatoer: 

 

Vedtak: 

31. januar, 15. mars, 25. april, 13. juni, 5. september, 19. oktober, 5. desember. 

Møtene starter som hovedregel kl 15:00 og holdes på Ullevål stadion.  

• Det ble orientert om utsending av e-post med kommersielt innhold til alle lisensierte 

ryttere, fra Compet IT. Gs beklaget dette, utsendelsen var basert på en misforståelse 

og rutinene er nå gjennomgått og strammet inn.  
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49/12  ÅPEN POST 

• Gs orienterte om tilbakemelding fra grenutvalgene vedrørende brukerpanel, jf sak 

27/12 og 39/12. FS tok til etterretning at grenlederne oppfatter dagens mandat til å 

åpne for å nedsette de undergrupper grenutvalgene ønsker samt at det pr i dag ikke 

var noen grenledere som gav uttrykk for behov for et slikt brukerpanel.  

• FS-medlem Kristin Andresen ønsket å vite om NRYF er involvert i Tailormades 

satsning rundt en ”pool” med dressurhester, tilgjengelig for utpekte ryttere. Gs 

informerte om at dette ikke er et prosjekt i regi av NRYF. 

 

50/12  KLUBBNYTT 

Nye klubber etter styremøtet 30.08.12:  

Ingen 

Nedleggelse: 

Bygdø og Frogner Rideklubb                                                       Oslo og Akershus Rytterkrets  

Valkyrien Hestesportklubb                                                           Nord-Trøndelag Rytterkrets  

Vedtak: 

FS tar ovennevnte til etterretning. 

 


