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President Per Anders Owren ønsket velkommen. Ingen av styremedlemmene mente seg 

inhabile eller hadde kommentarer i forhold til sakslisten.  

 

48/13 REGNSKAPET FOR 3. KVARTAL 

 

GS informerte om elementer i statsbudsjettet av betydning for NNYF: 

 Mva-kompensasjonen for varer og tjenester er foreslått til totalt 1, 2 milliarder, noe 

som innebærer en økning på 252 millioner. 

 Tippenøkkelen opptrappes til 56 % av Norsk Tippings overskudd i 2014. Viktig å 

merke seg at NT har varslet at de ikke når budsjettmålet for inneværende år. 

 Det er budsjettert med en nedgang i anleggsmomsordningen.  

 

FS hadde fått utdelt aktivitetsregnskap for grenene. FS ønsker for fremtiden at kostnader til 

drift av landslagene tas ut av grenbudsjettene og legges over i avdeling 40, ev at det fremgår 

tydelig av grenenes budsjett hvilke midler som er øremerket landslaget. 

 

Vedtak: 

Regnskapet tas til etterretning. 

 

49/13 PROTOKOLL 

 

Det var ingen innsigelser eller tillegg til protokoll 5/13.  

 

Vedtak: 

Protokoll 5/2013 godkjennes. 

 

50/13 HVORDAN GENERERE INNTEKTER 

 

To grupper er allerede i gang, uavhengig av diskusjonen i FS: 

 Tilrettelegging økonomisk for å øke nivået på våre topputøvere – frem mot RIO 2016. 

Nina holder i denne gruppen som i tillegg består av Anne Gina, Rolf, Kristin A.  

 Hvordan tiltrekke seg nye samarbeidspartnere – Sissel holder i denne gruppen som i 

tillegg består av Stian, Ingvild, Anne Gina 

 

FS diskuterte forskjellige grep for at disse to gruppene kan lykkes i sitt arbeide. Det var 

enighet i FS om at gruppene jobber videre, og rapporterer tilbake til FS om fremdriften. 
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Vedtak: 

Gruppene som er dannet for å generere inntekter jobber videre samt rapporterer om fremdrift 

på hvert møte i FS. 

 

51/13 ANLEGG 

 

Nyopprettet anleggsutvalg (ANLU): 

Utvalget består av 6 fagmedlemmer fra hele landet: Halle Vonheim (Nord-Norge syd), Bente 

Dankertsen (Vestlandet), Robert Ruud (Sørlandet), Rune Kufaas (Nord-Norge nord), Leif 

Lihaug (Midt-Norge) og Steinar Håkonsen (Østlandet). I tillegg FS ved president og 

anleggsansvarlig (Per Anders og Stian). Administrativt anleggsansvarlig (Mari) følger opp og 

koordinerer utvalgets arbeid. 

Utvalget fungerer som:  

- Faglig støtte til administrativt anleggsansvarlig, og i generelle anleggsspørsmål. 

- Behandlings- og beslutningsmyndighet i saker som angår anlegg, herunder 

«Programsatsingsmidler» og «Krafttak for ridebanebunner». 

 

I tillegg gjelder for utvalgets fagmedlemmer: 

- Disse fungerer som frivillige anleggsveiledere for klubbene i sine respektive 

landsdeler. 

- Fagmedlemmene oppnevnes fortløpende av de respektive rytterkretser 

Kraftttak for ridebanebunner: 

NRYFs egen ordning for oppgradering av ridebanebunn før den er 10 år gammel. Ordningen 

finansieres av årlig hestelisens og er ikke ment å erstatte tippemiddelordningen. ANLU ønsker 

derfor å beholde de tidligere kriteriene. ANLU foreslår at midlene fordeles etter 

stevneaktivitet, dvs at de anleggene med flest stevner og høyest kategori på stevnene 

prioriteres. Ordningen utelukker imidlertid ikke at også mindre stevnearrangører kan 

søke/motta midler. Utvalget foreslår at man fordeler midler for to år av gangen. Neste runde 

utlyses i slutten av 2013, og perioden gjelder da 2014-2015. Vi kan regne med ca 1,5 

millioner kr til utdeling pr 2-års periode.  

Hovedanlegg: 

Tidligere har NRYF definert sine hovedanlegg som de anleggene som har mottatt 

programsatsingsmidler. ANLU ser behov for å diskutere nærmere hvilke kriterier som bør 

ligge til grunn for å bli et hovedanlegg, og om dette bør henge sammen med hvilke krav som 

stilles til klubben som driver anlegget. ANLU mener også at det ikke trenger å være 

automatikk i at anlegg som mottar Programsatsingsmidler blir hovedanlegg (særlig fordi 

ordningen m/programsatsningsmidler har vært noe uforutsigbar de siste årene). NRYF må 

definere hvor vi ønsker å ha hovedanlegg og hvilke definerte prosjekter som er aktuelle 

hovedanlegg. Disse prosjektene vil selvsagt bli prioritert i søknadsrundene til 

Programsatsingsmidler. ANLU utarbeider et forslag til definisjoner som legges frem for FS til 

godkjenning. 

Anleggsregistrering: 

ANLU ønsker å få i gang en ny anleggsregistrering. Denne bør omfatte alle hestesportsanlegg 

i Norge, også private. NRYF vil mest sannsynlig få 1-2 praktikanter i løpet av høsten som kan 

jobbe med dette. Anleggsutvalget vil ha en rådgivende funksjon her. Vi må med tiden se på 

hvordan vi skal offentliggjøre resultatene fra registeringen og om det å registrere seg skal ha 

fordeler for de som melder inn. 
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Vedtak:  

ANLU utarbeider forslag til NRYFs strategi for hovedanlegg som legges frem for FS, til 

godkjenning.  

.  

52/13 CARNET 

 

FS ble informert om ordningen med reisedokumentet carnet og at NRYF, i tillegg til 

administrative oppgaver med carnetsøknader, stiller garanti for alle våre medlemmer som får 

carnet fra Oslo Handelskammer. Dersom man søker carnet hos ett av de andre 

handelskamrene må søker selv stille en økonomisk garanti for brudd på carnetets vilkår. 

Garantien utløses dersom vilkårene for carnetet brytes, og skal dekke importavgifter til det 

landet som ansees som hestens mottakerland. Dette kan beløpe seg til store summer da det er 

hestens verdi som legges til grunn for avgiftsberegningen. 

 

NRYF har ytt våre medlemmer denne servicen de siste 15 årene. I løpet av denne perioden har 

både reisevirksomheten med, og verdien på hest, økt betraktelig. For NRYF er dette både 

kostbart og risikabelt. Kostbart i den forstand at etterspørselen etter carnet i perioder er høy og 

binder opp arbeidskraft i NRYF, risikabel på den måten at vi opptrer som garantist for at 

vilkårene for carnetet ikke brytes. Hvis vilkårene for carnetet brytes vil avgifter belastes 

NRYF, som igjen må kreve regress hos hesteeier.  NRYF ønsker å yte medlemmene service, 

men ser at arbeidsbyrden og risikoen rundt carnet har økt betraktelig siden vi innførte 

ordningen. I tillegg kommer kostnader ved inndrivning av utløst garantibeløp. 

 

Forslag til Vedtak:  

Medlemmer av NRYFs klubber med hest/er som er registrert i NRYFs database, som ønsker 

carnet fra Oslo Handelskammer, kan søke gjennom NRYF og benytte seg av NRYFs 

garantiansvar samt administrative kontroll. For denne tjenesten påløper et gebyr på kr 300 

pr. carnet. Ekspressgebyr påløper til NRYF dersom man søker carnet senere enn 24 timer før 

utstedelse. Ekspressgebyret er på kr 500 og kommer i tillegg til det ordinære gebyret på kr 

300. Ordningen trer i kraft 1. januar 2014.  

 

SAK 53/13 ETISKE RETNINGSLINJER VED OMSETNING AV HEST 

 

Forslag til reviderte retningslinjer ved omsetning av hest er utarbeidet av arbeidsgruppe 

bestående av Randi Haukebø, Hallgeir Oftedal, Ove Tysnes og administrasjonen ved gs. 

Forslaget har kommet til etter å ha vært på bred høring i organisasjonen. FS diskuterte 

innholdet i dokumentet og fatter deretter følgende vedtak: 

 

Vedtak: 

 

Tillegg 11 – Etiske retningslinjer ved handel med og omsetning av hest  

 

(Vedtatt av Forbundsstyret 18. oktober 2013) 

 

For å fremme hestesporten på alle plan er det viktig for NRYF at medlemmene trygt kan 

inngå avtale om kjøp og salg av hest. De lover som i dag gjelder i kjøpsforhold, gir i de fleste 

tilfelle partene god beskyttelse, men mye avhenger likevel av hvordan aktørene opptrer, hvilke 
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avtaler som inngås, og de undersøkelser og forberedelser som gjøres. Det er derfor i NRYFs 

interesse at aktørene opptrer forsvarlig og med respekt for hverandres interesser.  

Hensynet til hestens velferd skal settes i høysetet ved all omsetning av hest, og for det enkelte 

individ.  

For å fremme formålet om redelig og forsvarlig omsetning av hest, har Forbundsstyret  

vedtatt nedenstående etiske retningslinjer, som det forventes at NRYFs medlemmer følger når 

de kjøper eller selger hest. 

§ 1 – Hvem retningslinjene gjelder for  

De etiske retningslinjene gjelder for alle medlemmer av klubber tilsluttet NRYF når de er 

involvert i omsetning av hest. Retningslinjene gjelder således for  

1. Medlemmer som kjøper eller selger egen hest 

2. Medlemmer som opptrer som mellommenn eller rådgivere ved omsetning av hest. 

Videre stiller NRYF særlige krav om etisk bevissthet fra 

3. Tillitsvalgte og andre som er oppnevnt i verv på alle nivåer 

4. Ansatte i NRYF 

5. Representasjonsryttere 

6. Støtteapparatet rundt representasjonsryttere 

7. Trenere. 

Reglene gjelder tilsvarende for medlem som er fullt ansvarlig deltaker i ansvarlig selskap 

eller er styremedlem eller daglig leder i aksjeselskap, når et slikt selskap står som kjøper eller 

selger av hest.  

§ 2 – Definisjoner  

Hestehandler er en som regelmessig og mot godtgjøring opptrer som mellommann eller 

rådgiver ved omsetning av hest eller som skaffer seg inntekt gjennom å kjøpe og selge hest for 

egen regning.  

Trener er en som organisert og/eller mot godtgjøring instruerer elever i sportslig virksomhet i 

alle grener tilknyttet NRYF.    

Tillitsvalgte er personer som på alle nivåer, fra klubb til forbund, er valgt til posisjon eller 

verv. 

Representasjonsryttere er ryttere som av forbund blir utpekt til å representere ryttersporten 

ved mesterskap, stevner eller andre arrangementer. 

Støtteapparatet er de personer som har oppgaver knyttet til oppfølging av 

representasjonsryttere.                                                                                                                                                    

§ 3 – Formål  

Formålet med retningslinjene er å sikre at omsetning av hest skjer innenfor samfunnsmessig 

akseptable normer, og at det skapes tillit og trygghet innenfor hesteomsetningen. I dette ligger 

blant annet at kjøper får riktig hest til riktig pris, og at hesten blir omsatt til et formål den er 

egnet for, utfra helse, gemytt og utdanningsnivå. Et særlig ansvar i denne sammenheng 

påhviler de som opptrer som hestehandlere, trenere og rådgivere.  

§ 4 – Generelt  

Ved kjøp og salg av hest gjelder lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp og lov av 21. juni 2002 

nr. 34 om forbrukerkjøp. Videre stiller lov av 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd og forskrift 
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av 2. juni 2005 nr. 505 om velferd for hest visse krav til selger ved omsetning av hest. NRYFs 

etiske retningslinjer legger til grunn at det offentlige regelverket blir fulgt, og har ikke til 

hensikt å gripe inn i de rettigheter og plikter det gir kjøper og selger, men stiller krav til 

opptreden i forbindelse med omsetning av hest.  

 

All omsetning skal være forsvarlig og redelig, og verken selger, kjøper eller mellommann må 

utnytte den andre parts ukyndighet eller mangel på erfaring. En selger eller mellommann skal 

også veilede eller samrå seg med kjøper for å sikre at kjøper får en hest som svarer til 

formålet med kjøpet. Det anbefales bruk av NRYFs standardkontrakter for omsetning av hest 

og Avtale om tjeneste som mellommann/rådgiver. 

 

Trener har et særlig ansvar når hans eller hennes elev skal kjøpe hest, fordi treners råd og 

bistand som regel vil være avgjørende for elevens valg av hest. For å unngå at treneren 

kommer i en situasjon som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet ved 

medvirkning til elevens hestekjøp, bør en trener vise særlig aktsomhet ved salg av hest til egen 

elev. Trener kan medvirke som rådgiver eller mellommann, og kan motta en særskilt 

godtgjørelse for dette dersom det er avtalt på forhånd. Hvis en trener er selger eller kjøper av 

hesten, skal det fremgå av kjøpekontrakten; det samme gjelder dersom en trener mottar 

godtgjørelse.  

 

§ 5 – Import og eksport av hest  

Den som kjøper eller selger hest fra /til utlandet skal gjøre seg kjent med og følge det 

offentlige regelverket som gjelder for inn- og utførsel av hest. Hestehandlere har et særlig 

ansvar for at regelverket blir fulgt, og plikter å gjøre den han selger hest til kjent med at 

regelverket finnes dersom kjøper selv skal innføre hesten til Norge. 

§ 6 – Informasjonsplikt  

Før endelig kjøpekontrakt undertegnes skal selger uoppfordret gi all nødvendig informasjon 

om hesten. Informasjonen skal være så fyldig og korrekt som mulig. Viktig informasjon bør 

gis skriftlig. 

§ 7 – Standardkontrakter og lisens  

Det anbefales at medlemmer ved omsetning av hest benytter NRYFs standardkontrakter for 

hestekjøp og følger de anbefalinger som er gitt om veterinærbesiktigelse og andre 

undersøkelser i forbindelse med kjøpet. En kopi av kjøpekontrakt eller annen eierbekreftelse 

sendes NRYF hvis det løses lisens for hesten eller ved eierskifte av lisensiert hest. I kopien 

som sendes NRYF kan opplysning om pris utelates.  

 

§ 8 – Sanksjoner  

Dersom det i en tvistesak om omsetning av hest foreligger en avgjørelse fra forliksrådet, en 

avgjørelse fra forbrukertvistutvalget eller en rettskraftig dom og det viser seg at medlem av 

NRYF kan ha brutt NRYFs etiske retningslinjer, kan forholdet rapporteres til NRYF.  

 

§ 9 – Forbundsstyrets fullmakt  

Etter vedtak på Ryttertinget i 2011 er det Forbundsstyret som fastsetter NRYFs etiske 

retningslinjer for omsetning av hest.  

§ 10 – Endringer  

Endringer i disse retningslinjer kan bare foretas av Forbundsstyret. 
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FS SAK 54/13 ARBEIDSUTVALG 

 

Arbeidsutvalget(AU) består av president og visepresident, ev i tillegg en eller flere fra 

Forbundsstyret med kompetanse innenfor de saker AU skal behandle. Behovet for et AU er 

relatert til mindre saker som krever rask avgjørelse, ofte i grenselandet mellom politikk og 

administrasjon. Eksempelvis saksliste til møter i FS, saksframlegg, bytte av medlemmer i 

grenutvalgene i perioden, samarbeide med departement og NIF, forslag til medlemmer i 

komiteer og utvalg, høringssaker, anleggssaker o.a. Alle saker av prinsipiell karakter vil løftes 

inn i FS. I tillegg til å bistå generalsekretæren i løpende saker er det naturlig at FS utøver sin 

arbeidsgiverrolle gjennom AU. FS ba om at AU løfter forslag om avlønning av gs inn i FS. 

 

Forslag til vedtak:                                                                                                                     

 

AU består som hovedregel av president og visepresident, men styrkes med ytterligere 

medlemmer av FS ved behov. Arbeidsutvalget (AU) bistår generalsekretæren i løpende saker 

samt utøver FS´ arbeidsgiveransvar.  

 

FS SAK 55/13 MØTETIDSPUNKTER 2014 

 

Vedtak: 

Datoer for møter i Forbundsstyret i 2014 er: 

 

 Fredag 17. januar 

 Onsdag 26. mars 

 Torsdag 19. juni 

 Torsdag 28. august  

 Fredag 17. oktober  

 Torsdag 4. desember 

 

FS SAK 56/13 ORIENTERINGSSAKER 

 

 Endret organisasjonskart er å finne her: 

http://www.rytter.no/OmNRYF/Organisasjon.aspx 

 Rogaland Idrettskrets har åpnet tilsynssak i Rogaland rideklubb. Eventuelt vedtak i 

kretsen kan påklages til NIF. NRYF er kopimottaker.  

 Questback vedr Hestesport sendt ut med svarfrist i november. Foreløpig mange 

respondenter.  

 Øivind Instefjord Ødemotsland engasjert som lagleder for ponni dressur. Har lang 

fartstid som utøver, trener og dressurdommer.  

 Søkt Gjensidigestiftelsen om kr 2 040 000 til kretstreninger. Målet er å lage en naturlig 

kompetansestige fra klubb til landslagsnivå. Svarfrist 15. desember. 

 Søkt Gjensidigestiftelsen om kr 450 000 til gjennomføring av en 

kunnskapsturné/dialog mellom NRYF – alle rideklubbene. Tanken er at denne skal 

gjennomføres regionsvis med et team bestående av kompetanse fra FS og 

http://www.rytter.no/OmNRYF/Organisasjon.aspx
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administrasjonen, og at alle klubber får mulighet til å møte med opptil 2 personer. 

Stikkord vil være kartlegging av klubbenes behov i forkant, kort reiseveg, aktuelle 

tema, parallelle seminarer. Svarfrist 15. desember. 

 Folkehelseprosjektet «Aktiv med hest», fått tildelt kr 275 000. Pengene skal fordeles 

mellom syv rideklubber, sammen med et kompetansebyggende program.  

 Nordisk 2014 i Norge, deles opp mellom dressur (Epona) og sprang (Drammen). 

Delingen er godt forankret de nordiske landene imellom samt i landslagsledelsen.  

 «Bak stallgardinen» etablert på hestesport.no 

 Arbeidsgruppe ang langtidsplanen bestående av president, visepresident, 

administrasjonen v/Elin Gravdal og gs, Siri Evjen og Haldor Bråstad; første møte 

under Utviklingsforum.  

 Norges Rytterforbund og Universitetet i Oslo ved Psykologisk institutt samarbeider 

om et nytt forskningsprosjekt blant ryttere.  Målsettingen med studien er å bedre 

forståelsen av hestesport og rytteres opplevelse av ulike forhold knyttet til tilfredshet 

med livet og psykisk helse. I den forbindelse er det sendt ut en spørreundersøkelse til 

alle lisensierte ryttere over 16 år med følgende spørsmål: 

1.            Rytternes opplevelse av mestring og tilfredshet med livet. Er det en 

sammenheng mellom opplevelse av mestring, lykke og tilfredshet, og 

personlighetsfaktorer hos rytteren?  Øker opplevelsen av mestring, lykke og tilfredshet 

i takt med hvor erfaren man er som rytter? 

2.            Hvilken betydning har opplevelsen av miljøet i stallen for opplevelsen av 

mestring, lykke og tilfredshet med livet? 

3.            Hvordan opplever ryttere at de kommuniserer med hesten? Hvordan 

betrakter ryttere hesten de rir? 

 

FS SAK 57/13 KLUBBNYTT 

 

Nye klubber etter styremøte 5. september 2013:    Ingen nye klubber 

 

Navneendring: 

Ålgård Rideklubb                                                                             Rogaland Rytterkrets  

(tidligere Ålgård og Omegn Rideklubb) 

 

Sammenslåing: 

Tylldalen/Rendalen Ride- og Kjørelag                                              Hedmark Rytterkrets  

(fra Vesleblakken Rideklubb og Tylldalen/Rendalen Ride- og Kjørelag) 

  

Forslag til vedtak: 

FS tar ovennevnte til etterretning. 

 

58/13 ÅPEN POST 

 

 Anne Gina: unghestsatsning og NRYfs samarbeid med Norsk Varmblod. FS ble enige 

om å sende saken over til administrasjonen for utredning. 
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 Hallgeir reiste spørsmål om NRYFs beredskap ifht sikkerhet for både utøver og hest. 

Gs viste til kartlegging og statistikk samlet av sikkerhetsgruppe og at vi har planer om 

utarbeiding av sikkerhetsmanualer. Gs ser på muligheten av å løfte dette høyere opp i 

opplæringen av stewarder. 

 Kristin A ba om innsyn i administrasjonen rutiner ved tilsetting og engasjementer. Gs 

redegjorte helt kort for generelle rutiner. Det ble påpekt fra flere i FS at dette ligger til 

administrasjonens arbeidsområde. 

 Ove mante til klokskap og forsiktighet mht profilering av FS-medlemmer i media. Vi 

må profileres på en måte som er i tråd med det omdømmet vi ønsker å ha. Ove, 

Hallgeir og Sissel setter ned en hurtigarbeidende gruppe for å se på dette tema. Saken 

ble brakt inn i FS som en følge av en henvendelse fra VG til en av FS´medlemmer.  

 Kristin A ba adminastrasjonen foreta en registrering av landets rideskoler. Gs 

informerte om at kartlegging var påbegynt og ville bli fullført. 

 Kristin A ba om at stewardenes budsjett for videreutdanning ble økt.  

 

 


