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Brækken,  Anne Gina Fredriksen,  

 Sekretær: Kathinka Mohn 

 

Andre til stede: Mesud Burzic,  Sissel Finstad, Bente Træen, Lars B. Svendsen 

 

Forfall medlemmer: Rolf Nøstdahl, Kristin Gamlemshaug Andresen Fraværende medlemmer:  

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen 

. 
Saksnr./år 

 

 

 

President Per Anders Owren ønsket velkommen og spurte om noen hadde habilitetsinnsigelser 

til sakslisten, noe ingen hadde. Det var ingen kommentarer til sakslisten.  

 
35/14 PROTOKOLL NR 7/14 

 

Det var ingen kommentar til protokoll nr. 7/14.  

 

Vedtak: 

Protokoll nr 7/14 vedtas 

 

36/14 REGNSKAP  

 

Generalsekretæren informerte om at det vil bli engasjert en ny selger for annonser med ikke 

hesterelatert innhold, noe FS sa seg fornøyd med. 

 

Vedtak: 

Regnskapet tas til etterretning.  

 

37/14 HVORDAN ØKE INNTEKTENE FOR NRYF 

 

Lars B. Svendsen fra Sponsor Insight informerte om status og trender i dagens sponsormarked 

og NRYFs posisjon i markedet. Du finner foilene i Vedlegg 2 til referatet. Etter diskusjon ble 

FS enige om at administrasjonen jobber videre med følgende områder: 

 Bygger et godt omdømme 

 Spesifiserer hva NRYF har å tilby i sponsoravtaler 

 Utarbeider et godt presentasjonsmateriale 

 

Vedtak:  

Administrasjonen utarbeider strategier rundt omdømmebygging, hva NRYF har å tilby i 

overfor sponsorer samt presentasjon. Dette arbeidet starter umiddelbart etter WEG og FS 

oppdateres fortløpende. 

 

38/14 MENTAL HELSE BLANT KONKURRANSERYTTERE I NORGE 

 

Professor Bente Træen informerte om resultater fra undersøkelsen hun har foretatt. Du finner 

foiler fra presentasjonen som Vedlegg 3. 
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39/14 OPPNEVNING AV TKr 

 

Generalsekretæren orienterte om bakgrunnen for forslaget om lovendring slik at TKr 

fremdeles skal oppnevnes av FS. FS hadde forståelse for at TKr må besitte spesialkompetanse 

i forhold til reglement og alle grener, og at det er mest hensiktsmessig at FS fremdeles 

oppnevner utvalget.  

 

Vedtak: 

Administrasjonen får i oppgave å utarbeide forslag til endring i NRYFs lov. Endringen skal 

legges frem på Ryttertinget 2015, og gå ut på at TKr fortsatt skal oppnevnes av FS. 

 

40/14 TALENTPROGRAM 

 

Generalsekretæren informerte: 

Programmet er tenkt å være av to års varlighet for deltakerne, med følgende årlige innhold:  

 Clinick i Norge med anerkjent trener/e  

 Utenlandsopphold hos samme trener/anerkjent trener  

 Samling uten hest med fordypning innen tema som mental trening, ernæring, 

hestekunnskap, utøvers fysiske trening mm.  

Det er sportssjefen, i samråd med landslagsledelsen, som velger trener/e samt utarbeider innholdet til 

samling uten hest. Programmet har en årlig budsjettramme på kr 370 000. Intensjonen er at 

programmet skal videreføres i kommende budsjetter. 

Målgruppen vil være utøvere i aldersgruppen 15 til 21(ev 25) år, fra alle grener og begrenset 

opp til ti deltakere. Opptak i programmet gjelder for to år av gangen, med mulighet for 

forlengelse.  

 

Det settes ned en komité for behandling og avgjørelse av søknadene. Komiteen består av 

sportssjefen, sportsansvarlig i FS, grenleder fra søkers gren, landslagleder fra søkers gren og 

sportskoordinator. Sportssjefen leder komiteen med sportskoordinator som sekretær. 

Sportssjefen kan ved behov styrke uttakskomiteen med erfarne utøvere. Kriterier for opptak i  

programmet: 

 Mellom 16 og 21 (ev 25) år 

 Sportslige resultater 

 Talent; sammen med resultater, ev alene 

 Utøvers økonomiske situasjon kan vektlegges ved ellers like forhold. 

 

Opptak i programmet stiller krav på følgende områder:  

 Rapportere i Olympiatoppens treningsdagbok 

 Blogge på hestesport.no dersom NRYF ønsker det 

 Delta som «foredragsholder» på ungdomssamlinger o.a. dersom NRYF ønsker det. 

 

Vedtak: 

Administrasjonen iverksetter programmet i henhold til generalsekretærens informasjon og 

når de praktiske rammene rundt programmet på plass.   
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Anne Gina Fredriksen tok dissens i saken og ønsket protokollert følgende: 

På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i NRYF er det feil å prioritere oppstart av 

talentprogrammet. Pengene bør isteden brukes på inntektsbringende tiltak og støtte til 

landslagene der vi sender fulle lag. 

 

41/14 ETISKE SPØRSMÅL RUNDT UTSTYR OG TRENINGSMETODER 
 

Generalsekretæren informerte om følgende: 

For å kunne anvende hesten på en etisk forsvarlig måte behøves detaljerte regler, basert på 

kunnskap om hvordan hesten fungerer og hva som er rimelig å forlange av den. De fleste tar 

avstand fra det ekstreme. Faren ligger i den smygende aksepten, at vi uten å merke det flytter 

grenser. Vi må forsøke å se oss selv gjennom «de andres» øyne, og observere objektivt det vi 

da ser. Liker vi det? Er det akseptabelt?  

NRYF har over flere år hatt fokus på hestevelferd, bla. gjennom hestevelferdskampanjen, 

kompetanseheving hos dommere og stewards, vår etiske kode RASK som også tar opp i seg 

hestevelferd og at hestevelferd går som en rød tråd gjennom KR. 

Men kanskje er det på tide å samle ny og dypere kunnskap, og ta de klare og ferske signalene 

om at ryttersporten ikke sees på med blide øyne av resten av sportsverden, på alvor. Dette er 

begrunnet i spørsmål rundt nettopp hestevelferd. SportAccord er en global sammenslutning 

for sportsforbund, hvor også FEI er en av de 93 medlemmene. På SportAccords siste liste 

ligger ryttersporten blant de seks sporter man antar risikerer dårlig utvikling i fremtiden.  

Vi må samle kunnskap om hvordan hesten fungerer innenfor ulike treningsmetoder og med 

ulikt utstyr. Kunnskap som igjen kan veilede oss når det gjelder etisk forsvarlig omgang med 

og bruk av hest i sport og næring.  

Administrasjonen ser viktigheten av at vi er i forkant av disse spørsmålene og foreslår nedsatt 

et hestevelferdsutvalg med følgende mandat: 

For å kunne anvende hesten på en etisk forsvarlig måte behøves detaljerte regler, basert på 

kunnskap om hvordan hesten fungerer og hva som er rimelig å forlange av den. Utvalget får i 

oppgave å kartlegge bruk av treningsmetoder og utstyr innenfor NRYFs grener, for deretter å 

vurdere om dette er i tråd med god hestevelferd og etisk forsvarlig omgang med og bruk av 

hesten i idrett og i næring. Utvalget legger frem sin konklusjon for FS innen utløpet av 2015, 

og kan om ønskelig komme med anbefalinger til endringer i NRYFs regelverk eller andre 

tiltak. 

 

Vedtak: 

Det nedsettes et hestevelferdsutvalg med følgende mandat: For å kunne anvende hesten på en 

etisk forsvarlig måte behøves detaljerte regler, basert på kunnskap om hvordan hesten 

fungerer og hva som er rimelig å forlange av den. Utvalget får i oppgave å kartlegge bruk av 

treningsmetoder og utstyr innenfor NRYFs grener, for deretter å vurdere om dette er i tråd 

med god hestevelferd og etisk forsvarlig omgang med og bruk av hesten i idrett og i næring. 

Utvalget legger frem sin konklusjon for FS innen utløpet av 2015, og kan om ønskelig 

fortløpende komme med anbefalinger til endringer i NRYFs regelverk eller andre tiltak. 

 

Administrasjonen forespør følgende personer om å delta i utvalget: 

 Torunn Knævelsrud (leder) 

 Siril Heljesen  

 Lars Rasmussen  

 Marianne Heltzen  
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 Stein Endresen  

 Anny Hilde Linden  

 Per Martens  

 Nina Johnsen  

 Jan Fredrik Furøy  

 Tonje Reiten 

Administrasjonen utarbeider innen kommende styremøte en plan for kommunikasjon rundt 

tema. 

42/14 KLUBBNYTT 
 

Nye klubber etter styremøte 19.06.14: 

Biri Hestesportklubb                                        Oppland Rytterkrets  

 

Vedtak: 

FS tar informasjonen til etterretning. 

 

43/14 ORIENTERINGSSAKER 

 

Generalsekretæren orienterte om følgende saker: 

 NRYFs anleggsregistrering er gjennomført med svar fra 1/3 av klubbene. FS vil få 

utfyllende orientering om resultatet så snart dette er klart. 

 Folkehelseprosjekter m/søknadsfrist desember 2014 – vi viderefører «Hest for folk 

flest». 

 Ponnimålingsproblematikk – generell info. 

 Rytterpolitisk dokument, dette er på høring i organisasjonen med tilbakemeldingsfrist 

19. september. 

 Fortjenestenål og hederstegn, tinget 2015.   

 WEG, status NRK og sportslig. 

 Administrasjonen har utarbeidet avtalemaler til bruk for klubbene (stall-leie, 

samarbeid med rideklubb, leie av grunn); disse ligger på rytter.no under klubb og krets 

her. 

 Utviklingsforum, status. 

 Det er lagt ut en rekrutteringsoppfordring til alle rideklubbene, på rytter.no. 

 NRYF har inngått avtale med OMEGA om ny rytter.no. 

 NRYF vil engasjere annonseselger innenfor det ikke hesterelaterte området. 

 

44/14 ÅPEN POST 

 

Følgende saker var meldt inn: 

Sak 1 v/Per Anders Owren: NRYF har tilsluttet seg NIFs spillemiddelsøknad. Videre har vi 

avgitt eget høringssvar til Delrapport I om toppidrett – du finner høringssvaret som Vedlegg 1 

til referatet. 

 

Sak 2 v/Heidi Nässelqvist: Hun fant det underlig at Kristin Andresen som styremedlem ikke 

hadde informert FS om at FERD sponser Hest.no’s seminar med tema «Hest i næring»; 

http://www.rytter.no/OmNRYF/Skjemabank.aspx
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samme tema NRYF skal ha på sin jubileumskonferanse 2015, noe det har vært orientert om på 

styremøter. Hun var videre av den oppfatning at det var uheldig at seminaret var lagt samtidig 

med og i umiddelbar nærhet av Kingsland Oslo Horseshow, da dette kunne innebære redusert 

publikumstilstrømning til stevnet. Hun presiserte at KOHS er av stor betydning for utøvernes 

sportslige utvikling samt Norges mulighet til å få våre utøvere inn på worldcup-stevner.  

 

Lill Svele sa seg enig med Heidi Nässelqvist samt fremholdt det underlige i at NRYF helt 

tilfeldig fikk informasjon om seminaret, umiddelbart før programmet gikk i trykken. Ingvild 

Østli og Per Anders Owren sa seg enige i ovennevnte. 

 

Resten av FS var av den oppfatning at to private aktørers arrangement, dvs hest.no og KOHS, 

var et tema som skulle behandles av FS. FERD og Kristin Andresen har ikke 

rapporteringsplikt overfor FS-styre. 

 

Kristin Andresen var ikke tilstede på styremøtet, men hadde følgende kommentar avsendt i e-

post til resten av forbundsstyret 8. august: 

Hei Heidi! 

Jeg undrer meg litt over din holdning når det gjelder Hest i Næring 2014. 

Har du satt deg inn i hva dette seminaret dekker? 

 

Hest i næring 2014 er et forsøk på å kopiere og hente "Hestføretagarforum" til Norge. Dette er 

har vært og er en stor suksess i Sverige i de fem siste år. 

Seminaret er tenkt å være en møteplass for alle som lever av hest. Det være seg vetrinærer, 

hovslagere, utstyrselgere, forprodusenter/leverandører, rideskoledrivere etc etc. 

Et forum hvor de kan lære av de beste innenfor ulike feltet. 

 

Norges Rytterforbund er et representasjonsorgan for landets rideklubber. 

 

Vi er helt avhengige av vårt støtteapparat i hestenæringen! 

Jeg har derfor store problemer med å skjønne at du ikke er veldig glad for at noen ønsker å 

støtte et slikt strålende og lærerikt arrangement. 

Jeg støtter mange prosjekter som bidrar til å fremme sporten og næringen,og dette er en av de 

beste på lang tid, og som også kommer alle til gode.. Faktisk anser vi dette prosjektet så 

positivt, at Johan stiller selv og holder foredrag om sosialt entreprenøskap i hesteverden. 

 

Jeg ser at Kathinka stiller i en paneldebatt om næringen også. Veldig bra! 

I min verden burde være naturlig at hele NRYF støtter et slikt arrangement, men her tar jeg 

tydligvis feil. 

 

Når det gjelder undersøkelsen som vi har igangsatt, så ble dette arbeidet etterlyst på flere 

styremøter, for første gang for 18 mnd siden. Kathinka påpekte at adm ikke hadde ressurser til 

å prioritere et slikt arbeid.  

Vi satte derfor ned en gruppe, som har arbeidet med dette i lang tid. 

Gruppen har utarbeidet en undersøkelse for å kartlegge alle landets rideskoler, staller og 

anlegg. 

Ikke bare rideklubbenes rideskoler og anlegg! 

 

Det ble, som du sier gjort en undersøkelse av anlegg i 2004, men dette er 10 år siden. 
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Vi forsøker å kartlegge alle anlegg og rideskoler, for å få et bilde at hele 

rekrutteringspotensiale for sporten og forbundet. Hvordan skal vi kunne rekruttere flere til 

forbundet, om vi ikke vet hvem de er, hvor de er, eller hvordan vi skal komme i kontakt med 

dem? Og ikke minst hvilket tilbud skal vi komme med, for at vi skal være i interessante for 

potensielle medlemmer. 

 

Vi forsøker også å danne oss et bilde over hvilken vei utviklingen går. Stemmer det at et stort 

antall rideskoler legger ned, hingstestasjoner stenger, antall deltakere på sommerrideleirer 

minsker kraftig etc etc.?  

 

Som opplyst flere ganger i styret kommer selvsagt all info til å være tilgjengelig for 

administrasjonen og andre interesserte. Jeg håper at du også vil være interessert i denne 

informasjonen. Det er lettere å navigere med et godt kart! 

 

Sak 3 v/Anne Gina Fredriksen: Mente landslaget i dressur og øvrige landslag har for dårlige 

økonomiske rammer, generelt og spesielt sammenlignet med landslaget i sprang. Dette har 

bl.a. medført at støtteapparatet til EM i dressur (aldersbestemte klasser) var svært begrenset, 

sammenlignet med sprang som hadde landslagsleder, mental coach og veterinær. Når NRYF 

skal sende lag til Nordisk, EM eller VM må lagene ha de nødvendige ressurser til å sende et 

godt støtteapparat. 

 

Generalsekretæren la frem følgende oppklaring, relatert til Anne Gina Fredriksens 

saksfremlegg samt e-post i saken fra Kristin Andresen av 19. august (e-posten fra Kristin 

Andresen er å finne som Vedlegg 4 til referatet): 

 Veterinær: Landslagleder Thomas D. Larsen inngikk under Nordisk mesterskap avtale 

med Elite- og talentsjef i Dansk Ride Forbund om å «dele» veterinær Jonas 

Rasmussen med det danske landslaget, i Arezzo. Vi har god erfaring med å dele denne 

typen tjenester med andre landslag, noe som også er økonomisk gunstig. Det var med 

andre ord ikke Kristin Andresen som bidro til at Jonas Rasmussen bisto det norske 

laget under mesterskapet, jf hennes mail av 19. august.  

 Trenerapparat: Stein Endresen og Kennet Sande var ikke en del av landslagsapparatet, 

men med som private trenere. På linje med private trenere som var med dressurlaget, 

eksempelvis Anny Hilde Linden, Siril Helljesen og Camilla Kalseth.  

 Sportsjef: Nina Johnsen var ikke tilstede under mesterskapet i Arezzo. 

 Økonomi: Når landslaget i sprang har bedre økonomi enn de andre landslagene er 

dette grunnet to forhold; Et stort antall FEI-lisensen i grenen samt det faktum at 

grenen teller flere deltakere. Foreldrene sponser ikke støtteapparatet innen landslag 

sprang utover det at noen ser seg tjent med å medbringe privat trener, noe som igjen 

kan representere en fordel for laget. Som sakt under «trenerapparat» gjelder dette også 

for de andre grenene. 

 Landslagleder: I henhold til avtale ankom Thomas Larsen Arezzo til veterinærsjekken, 

noe som er vanlig. Thomas Larsen har fast honorar og blir ikke betalt for et visst antall 

dager.  Om Thomas Larsen for fremtiden skal være mer tilstede under mesterskap o.l. 

er ett av de spørsmål som vil bli evaluert etter Arezzo. 

Larsen hadde en møte med foreldrene (ikke utøverne) under mesterskapet, grunnet 

«bekymringsmelding» fra Kristin Andresen til sportssjef Nina Johnsen. 

Bekymringsmeldingen omhandlet misnøye med Larsen og var underskrevet som om 
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Kristin Andresen uttalte seg på vegne av foreldregruppen. Det var naturlig nok viktig 

for Larsen å umiddelbart avklare med gruppen hvorvidt han hadde deres tillit. 

Foreldregruppen ga i møtet uttrykk for tillit til Larsen, noe flere av dem har bekreftet 

skriftlig også etter mesterskapet.  

 Mentaltrener: Etter landslagleders vurdering ble dette ikke prioritert opp mot de 

aldersbestemte gruppene. Hvorvidt dette bør endres vil bli en del av evalueringen etter 

mesterskapet. 

 

FS ønsker å drøfte NRYFs tildeling av ressurser til landslagene i forbindelse med 

budsjettprosessen for 2015 med sikte på en tett oppfølging og tilrettelegging, og etter at 

sportssjefen har uttalt seg om personell og støtteapparat. 

 

 


