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. 
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. 

 

Presidenten hadde kalt inn NRYFs administrasjon og informerte alle om sittende 

generalsekretærs oppsigelse. 

 
45/14 PROTOKOLL NR 7/14 

 

Det var ingen kommentar til protokoll nr. 8/14.  

 

Vedtak: 

Protokoll nr 8/14 vedtas 

 

46/14 REGNSKAP  

 

Administrasjonen orienterte om at vi styrer mot vedtatt budsjett. FS ba om at budsjett for 

perioden 2015-2016 tas opp til diskusjon på kommende styremøte, 4. desember, og med 

avdelingslederne tilstede. 

 

Vedtak: 

Regnskapet tas til etterretning. Budsjett for kommende toårs periode tas opp på styremøte 4. 

desember. 

 

47/14 JUBILEUMSÅRET 2015 

 

Markeds og kommunikasjonssjef Sissel Finstad orienterte om at NRYF har fått tilsagn om  

kr 500 000 fra Sparebankstiftelsen. Pengene er øremerket aktivitetsdag i rideklubbene, knyttet 

opp til jubileumsåret. Finstad la videre frem for FS de foreløpige planene for feiringen 

gjennom 2015, noe FS sa seg fornøyd med. 

 

Vedtak:  

FS tok orienteringen til etterretning 

 

48/14 RYTTERPOLITISK DOKUMENT 

 

Generalsekretæren informerte om prosessen og høringsuttalelsene.  

 

Vedtak: 

FS vedtok følgende Rytterpolitisk dokument til fremleggelse for Ryttertinget 2015  

http://www.rytter.no/Portals/0/Møtereferater%20og%20protokoller/Rytterpolitisk%20dok%20endelig%20til%20fremlegging%20for%20tinget%202015.pdf
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49/14 NM FOR CHILDREN 

 

FEI oppfordrer medlemslandene til å arrangere klasser og mesterskap for children, dvs ryttere 

mellom 12 og 14 år. Hensikten er å legge til rette for økt aktivitet og rekruttering bland barn, 

gjennomført på en trygg og sikker arena. På bakgrunn av dette har det de siste par årene blitt 

satt opp egne children-klasser, på ponnistevner i Norge. I tillegg har vi hatt children-ryttere 

som har representert Norge i både EM og Nordisk Mesterskap.  

Både landslagsledelsen og administrasjonen anbefaler at vi tar steget videre og arrangerer 

Norgesmesterskap for children, både innen- og utendørs. Det naturlige vil være å legge disse 

mesterskapene sammen med tilsvarende mesterskap for ponni. Barneidrettsbestemmelsene vil 

bli ivaretatt gjennom å heve aldersgrensen for deltakelse i disse mesterskapene til 13 år. 

 

Vedtak: 

NRYFs administrasjon legger til rette for å arrangere Norgesmesterskap for children, både 

innen- og utendørs, med oppstart i 2015. Aldersgrensen for deltakelse i mesterskapene skal, i 

henhold til NIFs barneidrettsbestemmelser, være 13 år. Administrasjonen sørger for 

nødvendig reglementendring.  

 

50/14 INFORMASJON FRA SPORTSSJEFEN – SESONGEN 2014 OG VEGEN 

VIDERE 

 

Sportsjef Nina Johnsen orienterte om: 

Status 2014 

Kvalifikasjonskrav Rio 

Realistiske utviklingsmuligheter, prioriteringer 

Økonomisk støtte til landslagene 

Besiktigelse av anleggene i Rio, med Olympiatoppen oktober 2014 

 

51/14 KLUBBNYTT 

 

Det er ingen endringer etter styremøtet 21. august. 

 

52/14 ORIENTERINGSSAKER 

 

Generalsekretæren orientert om: 

 

 Hestevelferdsutvalget, gjennomført oppstartsmøte 7. oktober 

 Vegvalgsutvalget, hurtigarbeidende utvalg, bredt sammensatt, oppstart 21. oktober, vil 

avgi innstilling til FS 

 Styremøter 2015: 19. februar og 20. mars.  

FS ble i tillegg enige om styremøte fredag 16. januar 

 Ny annonseselger for ikke-hesterelaterte annonser, Flisa trykkeri 

 Ny rytter.no publiseres før årsskiftet 

 Hesteseminar på Stortinget 28. oktober, sammen med Rikstoto, DNT, NHS, NJK 
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 Utarbeidet kursmal for arrangører opp tom D-stevner, til bruk i kretsene, presenteres 

på Utviklingsforum 

 Kretshåndboka revidert, presenteres på Utviklingsforum 

 Sportsforum for arrangører, teknisk personell og grenene; 17. og 18. januar. 

 Søkt om penger fra Eckbos legater 

 Mal for rideklubbenes henvendelse til offentlige myndigheter under utarbeiding, vil 

legges ut i skjemabanken med det første 

 Bredde- og rekrutteringskart under utarbeidelse 

53/14 ÅPEN POST 

 

 Per Anders Owren: informasjon om kommende generalforsamling i EEF og 

forestående presidentvalg i FEI, han vil delta på begge. FS ønsket at han etterspurte 

presidentkandidatenes programerklæring for vervet. 

 Heidi Nasselqvist: på vegne av administrasjonen reagerte hun på Kristin Andresens 

fremstilling av NRYFs innstilling til dressurtreninger med Wim Ernes, på Face Book. 

Hun opplevde at informasjonen ble gitt på en måte som stilte administrasjonen i et 

dårlig lys, og stilte seg undrende til en slik fremgangsmåte. Kristin Andresen beklaget 

ordvalg i informasjonen. Generalsekretæren informerte om at det fra 

administrasjonens side hverken var ment eller uttrykt at man ikke hadde tid og 

kapasitet til å administrere treningene.  

 Kristin Andresen: stilte spørsmål ved hvordan administrasjonen forholdt seg til 

sponsorers føringer og premisser for å gi midler. Generalsekretæren informerte om at 

dette er et kjent tema, og for administrasjonen ansett som helt uproblematisk. NRYFs 

ståsted er definert i idrettens lovverk, langtidsplanen og styrevedtak, og mottak av 

sponsormidler må finne sin forankring innenfor denne rammen.  

 Kristin Andresen: stilte spørsmål ved opprettelse av Vegvalgutvalget. 

Generalsekretæren informerte om at utvalget var opprettet som et ledd i FS vedtak i 

sak 37/14 og at utvalget innen årsskiftet vil komme med en anbefaling til FS. Utvalget 

består av representanter fra FS, klubb, grener og Ungdomskomiteen. 

 Anne Gina Fredriksen: ønsket iverksatt en profilundersøkelse, på følgende bakgrunn: 

I forbindelse med strategi- og sponsorarbeidet er det viktig å vite hva som er vårt 

utgangspunkt. Vi vet en del om hvor ryttersporten står i opinionen, men har ingen god 

kunnskap om hvordan NRYF’s posisjon og stilling er i miljøet, dvs. blant «kundene». 

Vi ser også at stevnearrangørene klarer å skaffe til dels store sponsorinntekter, mens vi 

samtidig sliter med å skaffe sponsorer til sportstiltak i regi av forbundet. Vi har ingen 

grunn til å tro at dette skyldes en dårlig profil eller tillit blant medlemmene, men 

dersom det skulle være forbedringsområder innenfor NRYF er det viktig å avdekke 

dette. 

 

De sponsorene som vil være enklest å tegne avtale med vil komme via miljøet, dvs. 

ryttere, tidligere ryttere, foreldre eller andre i nær kontakt med ryttersporten. Da er det 

svært viktig at NRYF fremstår profesjonelt og med høy servicegrad. Vi har ingen god 
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kunnskap om hvordan vi fremstår og jeg vil derfor foreslå at det gjennomføres en 

spørreundersøkelse.  

 

I denne spørreundersøkelsen er det viktig å få frem opplevd servicenivå, 

profesjonalitet, effektivitet og kunnskapsnivå. Jeg kan gjerne påta meg arbeidet med 

defineringen i samarbeid med Kathinka og FS. Selve spørreundersøkelsen bør 

gjennomføres av ekstern leverandør.    

 

FS var enige om at dette kunne synes som en god idé. Administrasjonen ble bedt om å 

vurdere saken for deretter å komme med en tilbakemelding til FS.  
 

 


