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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. Det ble minnet om at 

resterende styremøter i 2014 avholdes torsdag 21. august, torsdag 16. oktober og torsdag 4. 

desember. 

 
24/14 PROTOKOLL NR 3, 4, 5 OG 6 

 

Etter diskusjon vedtok FS å endre ordlyden i protokoll nr. 3/14 sak 13/14 «Evaluering av 

samarbeidsavtalen». Utover dette var det ingen innsigelser til protokollene. 

 

Vedtak:  

Ordlyden i protokoll nr. 3/14 sak 13/14 endres til følgende tekst: Under den åpne og 

fordomsfrie diskusjonen i FS ble det reist innvendinger mot at det inviteres til omkamper, og 

at enkelte saker som fremmes kan oppfattes med negativ ladning, og et ønske om 

detaljkontroll over de oppgaver som er delegert til administrasjonen. Samtidig ble det 

understreket hvilken rollefunksjon FS og det enkelte styremedlem har.  

  

FS er av den oppfatning at det må brukes mer tid på saker som av prinsipiell karakter og som 

løfter organisasjonen videre. 

  

FS mener at alle må vise større respekt for hverandres roller og posisjoner, og være varsom 

slik at det ikke utad oppfattes som utilsiktet rolleblanding. 

  

FS er opptatt av å etterleve og utvikle samarbeidserklæringen om å skape begeistring og 

positiv innstilling i alle ledd. 

 

25/14 REGNSKAP OG ALTERNATIVT BUDSJETT 

 

Administrasjonen hadde utarbeidet alternativt budsjett for 2014, som gir et nettoresultat som 

tingvedtatt budsjettet for perioden 2013 og 2014.  

 

Gs orienterte om nedgang i overføringer fra NIF, både når det gjelder integreringstilskudd og 

aktivitetsmidler. Vi er i en prosess rundt korrigering av integreringstilskuddet. Når det gjelder 

aktivitetsnedgangen jobbes det målrettet med rekruttering og aktivitetsøkning, bl.a. gjennom 

klubbsatsingsprosjektet.  

 

Det var enighet om endring i overskriften i resultatsammendraget vedrørende grenutvalgene, 

dette for å lette forståelsen av regnskapet.  
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Vedtak: 

Regnskapet tas til etterretning.  

 

26/14 TALENTPROGRAM 

 

FS stilte seg overveiende positive til ideen om et talentprogram, men ønsket følgende 

justeringer vurdert: 

 Bør ha fokus på utøvere med resultater fra nasjonalt nivå 

 Må være mulig å kvalifisere til deltakelse i programmet uten resultater fra nasjonalt 

nivå dersom talentet tilsier støtte 

 Behovsprøving bør kunne være utslagsgivende ved ellers like forhold 

 Utenlandske trenere bør komme til Norge og avholde clinics fremfor at vi sender 

utøvere ut; dette blir rimeligere og vi vil kunne gi et tilbud til flere utøvere. 

Landslagsledelsen bør overvære deler av treningene for å kunne følge med på talenter 

i miljøet 

 Et ledd i kretstreningene? 

 

Vedtak: 

Administrasjonen utarbeider retningslinjer for et talentprogram basert på FS diskusjon og 

innspill. Innhold i programmet m/kostnadsramme legges frem for FS. 

 

27/14 WEG 

 

Gs orienterte om: 

 Status på de aktuelle lagene til WEG. 

 Oppkjøring stevner til WEG 

  Definitiv frister  

 

28/14 ORIENTERING OM NRYFs KLUBBSATSINGPROSJEKT 

«Fremdrift og samling i rideklubben» 

 

 NRYF har i sin langtidsplan et felles mål: «Ryttersport for alle – på alle nivå 

uavhengig av alder og kjønn».  Skal vi oppnå dette målet ser vi viktigheten av å ha 

bærekraftige rideklubber.  

 Med de siste års fokus på klubbutvikling og bruk av klubbveiledere er vi allerede i 

gang med å styrke enkelte rideklubber.  Når vi nå planlegger et 

klubbsatsningsprogram, innebærer det en mer planmessig og strategisk videreføring av 

dagens klubbutvikling. Klubbsatsingen har som mål å videreutvikle flest mulig 

rideklubber slik at de blir i stand til å ivareta sine medlemmer på en god måte som gjør 

at NRYF oppnår sin målsetting. 

 På lik linje med bl.a. Norges Fotballforbund og Norges Friidrettsforbund legger vårt 

klubbsatsningsprogram opp til en differensiering av klubber. Vi ser for oss to nivåer, 

der man gjennom å oppfylle det 1. nivået oppnår status som f.eks. 

«Ambassadørklubb» eller «Foregangsklubb» og ved å oppfylle noe ytterligere kriterier 

oppnår det 2. nivået, og får status som f.eks. «Fyrtårnklubb» eller «Spydspissklubb».  

 Felles for begge disse nivåene er at man må oppfylle noen kriterier innenfor følgende 

områder: Aktivitet, Organisasjon, utdanning og kompetanse, og samfunns- og 
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verdiarbeid.  Parallelt med disse områdene vil vi legge til grunn idrettens 

organisasjonshjul som ser slik ut: 

 

 Det er viktig at det ikke blir for omfattende og komplisert slik at det oppfattes som 

uoppnåelig. Målet er å vekke interesse og lyst hos klubbene til å delta i prosjektet.  

 På lik linje med fotball og friidrett vil vi legge inn «gulerøtter» som ytterligere vil 

bidra til en positiv utvikling. Det være seg i form av tilbud om ekstern fagkompetanse, 

økonomisk støtte til prosjekter, og tildeling av arrangement.  Et godt 

klubbsatsningsprogram burde også være av interesse for potensielle 

sponsorer/samarbeidspartner, jfr. PEAB klubber i Friidrettsforbundet. 

 Det er sannsynlig at flere av klubbene som er med i klubbsatsningen vil spille en 

sentral rolle i NRYFs fremtidige rekrutterings- og anleggsutvikling. Det ideelle ville 

være å ha noen «Ambassadørklubber» og minst en «Spydspissklubb» i hvert 

fylke/region. 

 Klubbsatsningsprosjektet ledes av Kjell Myhre. Det er nedsatt en arbeidsgruppe 

bestående av: 

Terje Kaksrud og Ingrid Låker  -  Drammen og Omegn Rideklubb, Buskerud 

Mona Poppe og Guri Ramtoft – Nome Rideklubb, Telemark og Vestfold Rytterregion 

Nikolai Vike –  Ungdomsutvalget  

Guro Grønningsæter – Klubbveileder 

Trond Wæhler – klubbveileder  

Kirsti Finsal - Klubbveileder 

Nina Gudrun Nilsen – Klubbveileder 

 Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 26. mai, og har avtalt nytt møte 8. september. 

På NRYFs utviklingsforum i oktober 25-26, vil arbeidsgruppen presentere NRYFs 

Klubbsatsningsprogram –«Fremdrift og samling i rideklubben».  Det legges deretter 

opp til en bred høring i organisasjonen, og målet er at NRYFs klubbsatsningsprosjekt 

skal kunne starte opp i jubileumsåret 2015. 
 
Vedtak: 

FS støtter og var svært tilfreds med dette arbeidet. FS tok saken til orientering. 
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29/14 TAUSHETSERKLÆRING 

 

Vedtak: 

FS medlemmer er forpliktet til å bevare taushet om alle interne diskusjoner i Forbundsstyret 

som ikke direkte følger av offentliggjorte vedtak. 

 

30/14 LANGTIDSPLANEN 

 

Presidenten orienterte om utkastet arbeidsgruppen hadde utarbeidet til FS. FS var overveiende 

positive til forslaget, men ønsket følgende korrigeringer: 

 Endring av navn fra «langtidsplan» til «rytterpolitisk dokument». Dette signaliserer at 

det er snakk om en strategiplan, som skal følges opp med konkrete, årlige 

tiltaksplaner. Disse skal igjen utarbeides av administrasjonen og forankres i FS 

 Definisjoner og begrepsforståelse utgår 

 Sportslig aktivitet (under kjerneaktiviteter) deles i to områder; ett for bredde og ett for 

toppidrett 

 Ordet «tiltak» byttes ut med «satsingsområder». 

 

Planen vil bli sendt ut på høring i hele organisasjonen før sommerferien, men svarfrist i løpet 

av kommende høst. 

 

31/14 RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPER M/DELTAKELSE FRA FS 

 

Sissel Finstad orienterte fra møtene: 

 

Media strategi:  

 NRK sender 13 dager fra WEG. NRYF bør bruke ressurser på å bistå med 

bakgrunnsmateriale om utøverprofiler  

 Vi bør foreslå for NRK å bruke også representanter fra teknisk personell samt 

ungdomsrepresentanter fra sporten til studio 

 Det vil velges leverandør til ny rytter.no i løpet av kort tid 

 Bør vi ha en felles inngangsportal for rytter, hestesport og hp.nett? 

 Hestesport.no trenger bedre layout. 

 Arbeidsgruppen foreslo å leie inn en freelance fra nå frem til WEG for å lage 

bakgrunnsstoff og vinklinger som kan brukes i PR-arbeidet. Dette kan eventuelt 

dekkes inn av udisponerte midler i budsjett. 

 

FS var av den oppfatning at NRK-sendingen er en unik mulighet til å profilere ryttersporten 

og NRYF. De ba administrasjonen om å prioritere dette arbeidet, også økonomisk dersom det 

er nødvendig. 

 

Øke inntektene: 

FS ønsker utarbeidet utkast til en trappetrinnsmodell for å øke inntektsmulighetene innenfor 

prosjektet «på fire bein til O L». Sissel lager en skisse i samarbeid med resten av gruppen. Det 

bør også vurderes utarbeiding av nytt presentasjonsmateriale, ev i samarbeid med 

reklameskole e.l. Sissel kontakter Westerdahls for å høre om dette kan være interessant som et 

elevprosjekt.  
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32/14 KLUBBNYTT 

 

Nye klubber: 

Svelvik og Sande Kjøre- og Rideklubb     Telemark og Vestfold Rytterregion 

 

Sammenslåing: 

Hedemarken Rideklubb                                Hedmark Rytterkrets  

(fra Stange Rideklubb og Hedemarken Rideklubb)  

Stord Ride- og Køyre Klubb                          Hordaland Rytterkrets 

(fra Stord Ride- og Køyre Klubb og Fitjar Hestalag) 

 

Nedleggelse: 

Nattfari Islandshestforening                       Hedmark Rytterkrets 

 

Vedtak: 

FS tar endringene til etterretning. 

 

33/14 ORIENTERINGSSAKER 

 

 Krafttak for ridebanebunner, midler til Bergen (550 000), Sunndal (100 000) og 

Sleipnir (50 000). Resterende søknader som fyller grunnvilkåret om at bunnen i 

utgangspunktet er tippemiddelfinansiert, overføres til neste tildeling høsten 2014. 

 Anleggskartlegging utarbeidet av administrasjonen samt vært på høring i grener og 

ANLU. Sendt ut til alle klubber.  

 Hest i trafikken – prosjekt som styres av Vegdirektoratet. De store 

hesteorganisasjonene inviteres med i arbeidet og rapport m/innstilling skal legges frem 

for Samferdselsdepartementet innen utløpet av 2015. 

 Valgkomiteen hatt oppstartmøte og valgt Eva Westby til leder. Vil kontakte 

medlemmene i FS. 

 Endringer i FEIs regler om distanse, NRYF avgitt høringssvar. Møte i begynnelsen av 

juli m/leder av TKr og andre relevante deltakere for å få oversikt over situasjonen 

samt vurdere om interne endringer kan utestå til høstens TK-møte. 

 Siri Evjen ansatt i NRYF i 20 % stilling med oppgaver innen terminliste, statutter og 

cuper.  

 Landbruks- og matdepartementet bevilget kr 500 000 i 2014, til NRYFs 

antidopingarbeid på hest 

 

34/14 ÅPEN POST 

 

 CompetIT – valg av revisor v/Per Anders Owren.  

Til tross for forståelse for daglig leders synspunkter mente FS at hensynet til kontroll 

tilsier felles revisor.  
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Vedtak:  

CompetIT skal bruke samme revisor som NRYF 

 

 NIFs ledermøte v/Per Anders Owren 

 Representantskapsmøte Starum v/Per Anders Owren  

 Anleggssituasjonen i NIF v/Per Anders Owren 

 Lønnsregulering gs. Deler av FS ba presidenten sende ut denne type saker på forhånd 

 

 

 

 


