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President Per Anders Owren ønsket velkommen. Angående inhabilitet stilte Rolf Nøstdahl 

selv spørsmål rund sin rolle som styreleder i CompetIT og sak 65/13. Dette ble avvist av 

resten av FS. Presidenten reiste spørsmål ved Kristin Andresens habilitet i sak 65/13 og da 

med bakgrunn i mulig avlsengasjement i andre stambøker enn Norsk Varmblod. Kristin 

Andresen forklarte at så ikke var tilfellet. Utover dette var det ingen som mente seg inhabile.  

 

Kristin Andresen anmodet om at sak 65/13 ble utsatt pga Anne Gina Fredriksens fravær. Anne 

Gina Fredriksen hadde selv anmodet om at saken ble utsatt da hun på vegne av GU-D hadde 

fremmet den. FS avviste utsettelse; saken hadde tidligere vært oppe ved flere anledninger og 

FS mente seg godt orientert om innholdet. Videre ønsket man saken behandlet før 

eksisterende avtale med Norsk Varmblod utgår. Ellers ingen kommentarer i forhold til 

sakslisten.  

 

59/13 PROTOKOLL 

 

Det var ingen innsigelser eller tillegg til protokoll 6/13.  

 

Vedtak:. 

Protokoll 6/2013 godkjennes. 

 

60/13 REGNSKAPET  

 

Det fremlagte resultatsammendraget viser, i henhold til prognosen, et overskudd på kr 

640 000.  

 

Vedtak: 

Regnskapet tas til etterretning. 

 

61/13 INNFØRING AV FØRSTEGANGSREGISTRERING I NRYFs 

KONKURRANSEREGISTER FOR ALLE HESTER SOM STARTER STEVNE 

 

I henhold til dagens ordning må alle hester som starter f.o.m. nivået LB på D-stevne 

førstegangsregistreres i NRYFs konkurranseregister. Dette er en engangsforeteelse og koster 

kr 550. I tillegg kommer den årlige hestelisensen på kr 300. Dvs at man betaler kr 850 første 

gang, deretter kr 300 årlig for hestelisensen. For start under nivået LB er det i dag ingen krav 

til hverken førstegangsregistrering eller årlig hestelisens. Ved bruk av online påmelding må 

hesten imidlertid være registrert for å kunne delta og det er derfor åpnet for at eier kan foreta 

egen hurtigregistrering av hesten. Hurtigregistrering av egne hester medfører ofte feil, 

dubletter og andre uregelmessigheter, noe som igjen genererer problemer i hp-nett. 
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For fremtiden skal alle hester som starter stevne, uavhengig av stevnenivå, 

førstegangsregistreres i NRYFs konkurranseregister. Registreringen foretas av NRYF.  

Klubbeide rideskolehester må førstegangsregistreres, men for disse betales ingen 

registreringsavgift. Også privateide rideskolehester slipper å betale for 

førstegangsregistreringen dersom det foreligger en avtale mellom privat rideskole og 

rideklubb som pålegger elevene medlemskap i rideklubben. Hensynet til breddeaktivitet og 

rekruttering ligger bak gratis førstegangsregistrering av rideskolehestene. 

  

Prisen for førstegangsregistrering i NRYFs konkurranseregister reduseres fra kr 550 til kr 400, 

uavhengig av på hvilket stevnenivå man starter. Den årlige hestelisensen beholdes uforandret 

og betales ikke for klubbeide rideskolehester samt privateide rideskolehester dersom 

ovennevnte avtale fremvises.  

 

Saken har vært på høring i rytterkretsene og klubbene; av de rundt 50 svarene som er kommet 

inn er de fleste positive til nyregistrering av alle hester. 

 

Forslag til vedtak 

Alle hester som starter stevner skal, som en engangsforeteelse, førstegangsregistreres i 

NRYFs konkurranseregister. Registreringen foretas av NRYF og koster kr 400, uavhengig av 

på hvilket nivå hesten starter. Førstegangsregistrering av klubbeide rideskolehester er gratis. 

Avtale mellom privat rideskole og rideklubb som pålegger elevene medlemskap i rideklubben, 

innebærer gratis førstegangsregistrering også for de privateide rideskolehestene. Ved 

fremvisning av en slik avtale skal det heller ikke betales årlig hestelisens på de privateide 

rideskolehestene. For øvrig beholdes ordningen med og prisen på årlig hestelisens 

uforandret. Kravet til førstegangsregistrering i NRYFs konkurranseregister av alle hester som 

starter stevner innføres med virkning fra 1. januar 2014.  

 

62/13 HESTESPORT 

 

FS fattet i sak 38/13, se her ,vedtak om å undersøke interessen for Hestesport som en pdf-fil, 

og da til en noe lavere pris enn som blad sendt med ordinær post. 

 

Questback-undersøkelse er gjennomført, med ca 1000 respondenter. Den typiske respondent 

er en kvinne fra Østlandet, over 25 år, som starter D-stevner og høyere. Når det gjelder 

spørsmålet om en nedlastbar pdf-fil er svarene som følgende: 

 Hestesport som i dag, dvs i ordinær post:     71,2 % 

 Hestesport som nedlastbar pdf-fil        7,4 % 

 Hestesport som nedlastbar pdf-fil, dersom det innebærer lavere pris 21,3 % 

 

Blader Hestesport skal fortsatt distribueres på samme måte som i dag, men FS ønsket at 

administrasjonen undersøker kostnader forbundet med å tilby bladet som en PDF-fil.  

 

Gs informerte videre at undersøkelsens signaler om innholdet i Hestesport vil bli tatt på alvor 

og at bladet for fremtiden i større grad vil inneholde fagstoff knyttet opp til hestehold og 

trening. Resultater fra stevner og mesterskap vil overføres hestesport.no. 

 

Forslag til vedtak: 

http://www.rytter.no/LinkClick.aspx?fileticket=Wik22o1zNto%3d&tabid=653
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Administrasjonen undersøker kostnader forbundet med å tilby Hestesport som en nedlastbar 

pdf-fil. Informasjon om dette bringes tilbake til FS.  

 

 

63/13 LANGTIDSPLANEN 

 

FS ble informert om utkast til langtidsplan og prosessen videre. Planen skal på høring hos 

krets og klubb samt diverse utvalg og komiteer for deretter å legges frem for FS i mars. FS var 

fornøyd med formen på utkastet. Videre ble det diskutert om planen bør fremheve noen 

«flaggsaker», dette kommer FS nærmere tilbake til under høringen i mars. Det sammen med 

tema hestevelferd, herunder antidoping. Det er meningen at planen skal følges opp av årlige, 

eventuelt 2. årlige handlingsplaner, og FS foreslo Utviklingsforum som en mulig forankring 

for disse planene.  

 

64/13  HP-DIRECT 

 

HorsePro nett og HorsePro stevne er 10 år gammelt og i ferd med å bli utdatert. Prosjektet 

HP-Direct er morgensdagens stevneadministrasjonssystem hvor svært mye av programmet vil 

være web-basert. FS ble informert om elementer i prosjektet; fordeler, muligheter, 

tidshorisont og risiko. 

 

Prosjektets gjennomføringsgrad avhenger i stor grad av finansiering og CompetITs likviditet i 

prosjektperioden. NRYFs investeringsandel 2013-2015 vil beløpe seg til kr 2 millioner, 

hvorav kr 900 000 fordelt på 2014 og 2015 er å anse som en ekstra investering utover de 

ordinære midler som er budsjettert til utvikling av HorsePro i perioden. Beløpet vil delvis 

kunne dekkes inn gjennom overskudd fra 2013. 

 

CompetIT vil i prosjektperioden kunne få behov for å styrke likviditeten og FS ble forelagt 

spørsmålet om å stille til disposisjon en kassakreditt ved behov. Et annet tiltak for å styrke 

likviditeten er halvårig fakturering. 

 

Vedtak: 

Det foretas en ekstrabevilgning på til sammen kr 900 000 fordelt på 2014 og 2015, knyttet 

opp til CompetITs prosjekt HP-DIRECT. CompetIT innvilges en løpende kassakreditt med et 

tak på kr 500 000. Administrasjonen utformer og inngår en avtale om dette med CompetIT. 

CompetIT fakturerer NRYF halvårig.  

 

 

65/13 SAMARBEIDET NRYF – NORSK VARMBLOD 

 

Leder av Norsk Varmblod Mette Hansson møtte for å informere FS om saken. Hun viste til at 

Norsk Varmblod er det eneste norske medlemmet i WBFSH og at antall plasser til VM for 

unghester er relatert til størrelsen på NVs stambok og antall fødte føll pr. år. Formålet med 

dette mesterskapet er å konkurrere stambøkene i mellom i den hensikt å stimulere til nasjonal 

avl.  

 

NVs ser på NRYF som en viktig samarbeidspartner og viste til våre sammenfallende 

interesser i en rekke saker. Hun var av den oppfatning at vi sammen må velge å beskytte den 
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nasjonale avlen og stamboken for gjennom kvalitet og volum bli konkurransedyktige. Hun 

viste også til viktigheten at å øke antallet registrerte hester i NV. Dette danner grunnlaget for 

kvoten til VM for unghester samt styrker argumentasjonen opp mot sentrale myndigheter. 

Avlen er en del av den viktige næringen hest representerer; volum og dokumentasjon av dette 

er av stor betydning.  

 

Hun viste til at hovedregelen i henhold til stevneinvitasjonen til VM for unghester er å sende 

hester fra den nasjonale stamboken, men at det er åpnet for unntak. Flere land har tatt til ordet 

for misnøye med denne unntaksregelen, bl.a. Norge, og saken kommer opp til diskusjon 

mellom WBFSH og FEI innen årsskiftet. Hun vil holde NRYF orientert om utfallet fra møtet. 

Hun var fornøyd med dagens samarbeidsavtale som slår fast at NV og NRYF i samarbeid 

innstiller til mesterskapet.   

 

Vedtak: 

NRYF og Norsk varmblod viderefører dagens samarbeidsavtale.  

 

 

66/13 ORIENTERINGSSAKER 

 I forbindelse med at Mari Viko Rasmussen går ut i svangerskapspermisjon vår 2014 

tilsettes Siri Furre i et 50 % vikariat, for hele 2014, med ansvar for it-utvikling, 

kartlegging og tilrettelegging ifht NRYFs digitale plattformer, prosjektet bærekraftige 

rideklubber og oppfølging av klubbveiledning.  

 Esther Hoff har søkt om AFP fra 1. februar.  

 NRYF har valgt å ikke fornye avtaler med forbundskapteinen i sprang senior, og i 

feltritt.  

 Grensponsor sprang. 

 Etter tilsyn av Rogaland Idrettskrets er Rogaland Rideklubb gitt anledning til å 

fortsette som klubb. 

 Det er utarbeidet tillegg til arbeidsavtale for administrasjonen, inneholdende tema 

doping og etiske retningslinjer ved omsetning av hest. 

 Diverse retningslinjer og verktøy etter Utviklingsforum er under ferdigstilling; sosiale 

media, alkohol, foreldrevett mm.  

 NRYF har inngått samarbeidsavtale med organisasjonene «Av og til» og «Right to 

play». 

 

 

67/13 KLUBBNYTT 

 

Nye klubber etter styremøte 18. oktober 2013:  

Ingen nye klubber 

 

Navneendring: 

Fana Hestesportsklubb                                                                              Hordaland Rytterkrets  

(tidligere Kaland Hestesportsklubb)  

 

Forslag til vedtak: 

FS tar ovennevnte til etterretning. 
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68/13 ÅPEN POST 

 

Presidenten viste til sak innkommet fra Mette Sattrup og Tore Ivar Slettemoen. Han har 

videresendt saken til administrasjonen da FS hverken kan eller vil gå inn i enkeltsaker.   

 

 


