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NORGES RYTTERFORBUND 

Fra   nr./år     

6/12 
Den  13.12.2012 

 

Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Esther Hoff, Rachid Bendriss, Rolf Nøstdahl,  

 

 Sekretær: Kathinka Mohn 

 
Andre til stede 

 
Forfall medlemmer: Anne Kristin Mathiesen, Robert Ruud, Kristin 

Andresen, Ingvill Østli 

 

Fraværende medlemmer 

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen 

. 
Saksnr./år 

 

 

 

 

President Per Anders Owren åpnet møtet. Han informerte om at Ingvild Østli, Anne Kristin 

Mathiesen, Robert Ruud og Kristin Andresen hadde meldt forfall samt ba om tilbakemelding 

vedrørende eventuelle habilitetsproblemer.  Ingen av medlemmene oppfattet seg innhabile i 

henhold til sakslisten. 
  

51/12 PROTOKOLL 

 

Det var ingen kommentarer eller innsigelser til protokoll 5/12. 

 

Vedtak: 

Protokoll 5/12 godkjennes. 
 

52/12 REGNSKAPET PR. NOVEMBER 

 

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

november.   

Det ble informert om utfordringer knyttet opp til budsjett for 2013 og 2014, dette ligger 

hovedsakelig innenfor områdene samarbeidsavtaler, Hestesport, Compet IT og antidoping.  

Det ble videre informert om at ferdig revidert regnskap med budsjettforslag legger frem på 

møte i FS den 7. februar 2013. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret tok regnskapet til etterretning. 

 

53/12 CARNET 

 

Etter noe diskusjon ble FS enige om å vurdere denne saken sammen med budsjettet for neste 

periode. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til møte i Forbundsstyret 7. februar 2013. 

 

54/12 NYTT DOMSSYSTEM 

 

Gs informerte om at bakgrunnen for det fremlagte endringsforslag er pålegget fra NIF om at 

alle straffesaker skal over i NIFs domssystem. Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe 

bestående av Torunn Knævelsrud fra TKr, Randi Haukebø fra Apellutvalget, S.P.G Lihaug fra 

Domsutvalget og gs.  
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Vedtak:   
 

TILLEGG 9 TIL KR I– PROTESTER, MELDINGER OG ANKER I TILKNYTNING TIL 

STEVNE SOM SKAL BEHANDLES UTENOM STEVNEPLASSEN (SE OGSÅ TILLEGG 

10): 

 

1.Hvor skal saken behandles: 

For protester og meldinger inngitt på stevneplassen gjelder §§ 170-173. 

Alle protester og meldinger som ikke rettes til OD på stevneplassen og anker over avgjørelser 

fattet av OD, rettes til NRYF.  

 

NRYFs administrasjon innhenter nødvendig dokumentasjon i saken for å kunne vurdere om 

saken er gjenstand for behandling og i tilfelle hvor (se Tillegg 10). Protest, melding eller anke 

skal behandles i ett av følgende organer:  

a) Norges Idrettsforbunds straffeutvalg: alle saker som representerer brudd på NIFs 

straffebestemmelser 

b) Dommer-, banebygger- eller stewardkomité: Oppnevnes av FS. Behandler som 

førsteinstans klager som gjelder fagkompetanse og skikkethet hos dommer, 

banebygger eller steward. Komiteene har anledning til å frata, ev. nedsette 

autorisasjonen for teknisk personell, jf Tilegg 5 

c) Teknisk komité reglement (TKr): Oppnevnes av Ryttertinget. Behandler som 

førsteinstans alle protester og meldinger som ikke er behandlet av OD på 

stevneplassen og som ikke skal til NIF eller en av komiteene for teknisk personell. 

Videre er TKr ankeinstans for protester som er avgjort av OD på stevneplassen og 

klage over avgjørelse truffet av komité for teknisk personell. 

 TKr kan ilegge sanksjoner. 

d) Ankeutvalg: Oppnevnes av Ryttertinget. Anke over saker som har vært behandlet i 

TKr som førsteinstans behandles i ankeutvalget. Ankeutvalget kan legge sanksjoner. 

Alle sanksjoner og uttalelser fra organer i pkt 1 innrapporteres til NRYF v/Forbundsstyret.  

 

2. Saksbehandlingsregler: 

2.1 Definisjon part: en person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte 

gjelder.  

2.2 Reglene om habilitet i KR I § 116 gjelder for organene listet opp i pkt. 1 

2.3 Part må gis en rimelig frist for å komme med sine uttalelser. Dersom part er mindreårig 

skal foreldre/verge, så vidt mulig, også varsles om saken og gis rett til å uttale seg. I 

varslet skal det redegjøres for hva saken gjelder og gis de opplysninger som er nødvendig 

for at part kan ivareta sine interesser.  

2.4 Før avgjørelse tas eller uttalelse gis må behandlende organ sørge for at saken er så godt 

opplyst som mulig. Det må innhentes nødvendige tilleggsopplysninger og foretas de 

undersøkelser som er nødvendig for å få et forsvarlig grunnlag for avgjørelse eller 

uttalelse. Innhentede opplysninger som antas å ha betydning for saken skal gjøres kjent 

for part. 
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2.5 Part har rett til innsyn i det som foreligger av opplysninger og dokumenter i saken. Dette 

gjelder ikke behandlende organs interne saksforberedende dokumenter eller opplysninger 

om noens personlige forhold. 

2.6 Deltaker i organ listet opp i pkt. 1 b-d og andre høringsinstanser plikter å hindre at andre 

får kjennskap til det han under tjeneste i organet får vite om noens personlige forhold. 

Taushetsplikten gjelder også etter at man har gått ut av organet. 

2.7 Avgjørelse skal treffes / uttalelse gis uten ugrunnet opphold. Dersom det må forventes at 

saksbehandlingen vil ta lang tid bør part varsles om dette.  

2.8 Avgjørelse  / uttalelse skal være skriftlig, begrunnet og vise til aktuell regel i KR, og part 

skal uten ugrunnet opphold bli underrettet om innholdet.  Part skal gjøres kjent med 

retten til og fristen for å anke. 

2.9 Under behandling i Ankeutvalget kan det tilkalles sakkyndige meddommere med den 

kompetanse saken gjelder. Det samme gjelder TKr der dette ansees nødvendig. 

3. Mekling: Dersom NRYF v/administrasjonen finner saken egnet og partene ønsker det, kan 

det foretas mekling i alle saker som kan forlikes. Mekler oppnevnes for ett år av gangen, av 

Forbundsstyret etter innstilling fra NRYFs administrasjon. Mekler må forholde seg til 

rammene gitt i konkurransereglementet. 

 Mekler skal søke å gjennom objektiv assistanse bidra til at partene kan komme frem til 

et forlik. Det føres muntlige forhandlinger og mekler kan avholde både fellesmøter 

mellom partene og særmøter med de enkelte parter. Mekler må bevare taushet i 

forhold til de opplysninger som kommer frem under mekling.  

 Saker som forlikes gjennom mekling blir protokollert som forlikt og er rettskraftige.  

 

4. Offentliggjøring av avgjørelser tatt av dommer/overdommer, TKr, tekniske komiteer og 

Ankeutvalget:  

 TKr og Ankeutvalget bestemmer om rettskraftige avgjørelser skal offentliggjøres og på 

hvilken måte, jf NIFs lov § 11-17(3).  

 Rettskraftige bøter og utelukkelser (diskvalifikasjoner) gitt av dommer/overdommer 

offentliggjøres med navn og forseelse basert på dommerrapport. 

 Avgjørelse om bortfall / nedsettelse av autorisasjon tatt av teknisk komité 

offentliggjøres med navn og grunnlaget for avgjørelsen når ankefristen er ute.  

 Alle offentliggjørelser i henhold til denne bestemmelsen administreres av NRYF og 

skjer i NRYFs informasjonsorganer. 

 

 

TILLEGG 10 TIL KR I – NÆRMERE OM PROTESTER, MELDINGER OG ANKER 

SOM SKAL BEHANDLES UTENOM STEVNEPLASSEN (SE OGSÅ TILLEGG 9) 

 

1.Protest:  Der det ikke har vært mulig å inngi protest innen de frister som er satt i § 173 b), 

kan protest sendes NRYF for behandling. Protest må være dokumentert sendt/levert senest 7 

dager etter avsluttet stevne. Protestgebyr på kr 200 må være innbetalt før protest tas til 
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behandling, dette tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Hvem som kan legge inn 

protest er beskrevet i § 173 a). 

Den som protesterer må dokumentere at det ikke har vært mulig å overholde fristen i § 173 

b). Protest fremmet etter 7. dagers fristen, jf 1. ledd,  kan likevel tas til behandling dersom 

den inneholder forhold av prinsipiell karakter eller det ville være sterkt urimelig å avvise den. 

 

2. Melding: Enhver kan inngi melding om forhold som kan representere brudd på KR. Der 

det ikke har vært mulig å inngi melding under stevne kan denne sendes NRYF. Forhold 

oppstått andre steder enn under stevner kan også meldes inn der dette er særskilt angitt i KR. 

Melding må være sendt/levert snarest etter avsluttet stevne eller forholdet man melder om fant 

sted.  NRYF står fritt til å vurdere om meldingen skal behandles eller ikke. 

 

3. Anke: Protester som er avgjort av OD under stevne, avgjørelser tatt av TKr som 

førsteinstans og avgjørelse truffet av komité for teknisk personell, kan ankes til NRYF dersom 

ikke annet er angitt i reglementet. Rett til å anke over disse avgjørelsene har alle som er 

protestberettiget, jf § 173, og alle som avgjørelsen direkte angår.   

Ankefristen er tre uker fra mottatt avgjørelse fra førsteinstansen. Anken fremmes for NRYF. 

Der førsteinstans er TKr foretar disse de undersøkelser klagen gir grunn til, og kan oppheve 

eller endre eget vedtak dersom dette ikke er til skade for den som anker. Der Tkr ikke finner 

grunn til å endre eget vedtak eller der saken i første omgang er avgjort av OD, går saken 

videre til ankeinstansen. Avgjørelse fra ankeinstansen (TKr og Ankeutvalget) er endelig og 

kan ikke påklages.  

Anke har oppsettende virkning. Unntatt er de situasjoner der hestevelferden er truet dersom 

vedtak fra førsteinstans ikke iverksettes straks. NRYF vurderer i det enkelte tilfelle om anken 

ikke skal ha oppsettende virkning og fatter eventuelt et midlertidig tvangsvedtak. 

 

4. Generelt: Alle protester og meldinger som ikke er behandlet av OD, og alle anker ,rettes til 

NRYF.  NRYF vil foreta en vurdering av om protesten, meldingen eller anken skal behandles 

og hvor den skal behandles.  Videre behandling vil foregå i NIF, TKr, den aktuelle komité for 

teknisk personell eller Ankeutvalget, eventuelt være gjenstand for mekling. Disse organenes 

myndighet er beskrevet i tillegg 9.  

Innhold: Protest, melding og anke må inneholde navn, adresse (post og e-post) til den som 

protesterer, melder inn eller anker. Videre må det informeres om navn og lisensnummer på 

hest(er) og rytter(ere) som saken angår der dette er kjent og angivelse av arrangør, 

stevnetype og dato for stevnet, klassebetegnelse der dette er relevant og best mulig beskrivelse 

av forholdet som protesten meldingen eller anken gjelder. 

Den som innlegger protest, melder sak inn eller anker over resultat av behandlet protest, må 

sannsynliggjøre faktum. Behandlende organ vil vurdere om de innsendte opplysningene er 

tilstrekkelige, eventuelt innhente ytterligere opplysninger der dette er nødvendig.  Der utfallet 

av protest eller anke har direkte betydning for andre enn part vil også disse oppnå 

partsrettigheter. Se for øvrig tillegg 9 pkt 2. 

Rettskraft: Et vedtak fra førsteinstans er rettskraftig når ankefristen er ute. Unntatt er de 

situasjoner der hestevelferd er truet dersom vedtaket ikke iverksettes umiddelbart. NRYF 

vurderer i det enkelte tilfelle om vedtak fra førsteinstansen skal iverksettes umiddelbart og 

fatter eventuelt et midlertidig tvangsvedtak. Et vedtak fra ankeinstansen er rettskraftig 

umiddelbart. 
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55/12 HESTESPORT 

 

FS ønsket en hurtigarbeidende gruppe til å vurdere alternative måter å administrere Hestesport 

på, og da opp mot både økonomiske- og kommunikasjonsmessige konsekvenser. Flere navn 

ble foreslått og FS ba Rachid Bendriss og gs om å forespørre kandidater. 

 

Vedtak: 

Det settes ned en arbeidsgruppe som skal utrede administrasjon av Hestesport, for deretter å 

legge frem et begrunnet forslag for Forbundsstyret på møtet 15. mars 2013. Det skal 

informeres om forslaget på Årskonferansen / Ryttertinget 2013.  

 

56/12 NRYF FYLLER 100 ÅR I 2015 

 

Lill Svele orienterte om de undersøkelser og vurderinger den foreløpige jubileumskomiteen 

har foretatt. Det jobbes med å rekruttere flere deltakere til komiteen. 

 

Vedtak: 

På første styremøte i 2013 skal nåværende jubileumskomité presentere en komplett komité 

samt forslag til budsjett for de forskjellige arrangementene som inngår i jubileet. Prosjektet 

skal presenteres på Årskonferansen  / Ryttertinger 2013. 

 

57/12 ORIENTERINGSSAKER 

 

 SFF og Nye NOK – presidenten orienterte om at SFFs planer om etablering om NYE 

NOK er lagt til side. 

 

 Generalforsamling i FEI – presidenten orienterer om nye regler rundt Nations Cup 

 

 Prosjekt ”Bærekraftige rideklubber” - gs orienterte om at administrasjonen har fokus 

på dette tema, bla. gjennom klubbveilederne.   

 

Bærekraftige rideklubber skal… Forklaring/diskusjon 

 Være gode arenaer for sportslig 

utvikling 

Hvordan tilrettelegge for at de som ønsker det 

får utvikle seg? Trenere, tilbud om 

treningssamarbeid, stevnearrangering ol 

 Være sosiale møteplasser for 

barn og unge 

Dette er veldig viktig for ridesporten – stallen er 

en utvidet sosial arena. Ved å tilrettelegge 

sosiale aktiviteter for barn og unge vil man få 

med de eldre også (inkludert foreldre). Ikke alle 

klubber har gode sosiale møteplasser. Rideskoler 

blir lagt ned – det ønsker vi ikke. Hvordan få et 

bedre samarbeid mellom klubb/privat rideskole.  

 Tilby gode breddeaktiviteter NRYFs visjon er ”Ryttersport for alle” – alle 

klubber skal også kunne tilby aktivitet for de 

som ikke ønsker å konkurrere 
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 Ha gjennomføringsevne - 

sportslig aktivitet 

Være tilstrekkelig rustet til å arrangere stevner, 

treninger og samlinger. 

 Tilby utvikling av framtidens 

ledere 

Vi ønsker å skape fremtidens ledere. Stallen som 

lederskole. Rideklubben må sørge for å beholde 

og utdanne ungdom i organisasjonsarbeid 

 Være selvdrevne og ha 

ressurser til å drive overnevnte  

Mange deler av landet vårt har dårlig med 

anlegg. Kan det allikevel skapes god aktivitet i 

klubbene?   

 

 

 Struktur innenfor landslagene og opplegg ved Olympiatoppen –  gs orienterte om 

overgang fra å engasjere trenere til en lagledermodell. Foreløpig blir dette gjennomført 

innenfor grenene sprang, dressur, funksjonshemmede og feltritt. Videre har NRYF fått 

en avtale med Olympia Toppen om treningsopplegg for et knippe topputøvere 

innenfor sprang og dressur, med stort fokus på fysisk trening. Vi ønsker å tilby et 

tilsvarende opplegg for landslagene innenfor de andre grenene, men da med noe 

egenfinansiering.  

 

 Rytterlisenser, ny struktur og pris: 

 

LISENSTYPE GYLDIGHET U/FORSIKR. M/FORSIKR. 

Grunnlisens T.o.m. LB, D- og 
L-stevner 

Kr 400- Kr 680- 

Hovedlisens F.o.m. LA, D-, L- 
og E-stevner 

Kr 800- Kr 1080- 

Teamlisens 
voltige/MG 

Kun for team, 
voltige og MG 

Kr 150- Kr 430- 

Topplisens FEI-stevner 
(internasjonale 
stevner) 

 Kr 1800- 

Hovedlisens for 
tekn.personell 
grad II+ 

Kun hvis man 
deltar i 
konkurranser 

Kr 500- Kr 780- 

 

 

 Antidoping: 

 

NRYF inngår avtale med Antidoping Norge om ”Rent særforbund”. 

 

Felles foredragsserie NRYF – Antidoping Norge, i 2013 (hest, humanidrett, 

RASK). 

 

 Følgende endringer i møtekabalen for Forbundsstyret for 2013 ble vedtatt: 

o Fra 31. januar til 7. februar 

o Fra 13. juni til 20. juni 
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58/12 ÅPEN POST 

 

Ingen saker 

 

59/12 KLUBBNYTT 

 

Nye klubber etter styremøtet 20.10.12:  

Vefsn Hestesportklubb                                                       Nordland Rytterkrets  

 

Avslag om opptak: 

Tønsberg og Omegn Rideklubb                                          Telemark og Vestfold Rytterkrets  

 

Sammenslåing:  

Stovner Rideklubb                                                               Oslo og Akershus Rytterkrets  

(tidligere Nordtvet ryttersportsklubb og Stovner Rideklubb)   

 

Nedleggelse: 

Pinto Foreningen                                                                   Oslo og Akershus Rytterkrets  

Namdalseid og omegn Hestesportslag                                   Nord-Trøndelag Rytterkrets  

 

Forslag til vedtak: 

Forbundsstyret tar ovennevnte til etterretning 

 
 


