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Vedlegg FS referat okt 2012  

 
Uttalelse fra Etisk råd – sprangstevne i Drammen 18. mars 2012 
 
Styret i Norges Rytterforbund fattet på møte 28. juni 2012 blant annet følgende vedtak i den såkalte 
Drammenssaken: 
 "2. Saken sendes Etisk råd med ønske om at Etisk råd ser på saken i sin helhet." 
 
Etisk råd har  fra NRYFs sekretariat fått tilsendt følgende dokumenter: 

- Brev av 15. mai 2012 fra generalsekretær Mohn til TKr med mailer fra  Ole Kristian Buer, 
Jeanette Rønning Larsen,  Rachid Bendriss, Eirik Berentsen,  Roy Hongset og  Caroline 
Enger 

- Uttalelse fra TKr av 24. juni 2012 
 
Ved brev av 28. juli 2012 fra Etisk råd ble  Ole Kristian Buer (leder av Sprangdommer komitéen (SPD)), 
Jeanette Rønning Larsen (banebygger), Eirik Berentsen (stevneleder), Roy Hongset (dommer), 
Caroline Enger (overdommer) og Rachid Bendriss(foresatt/varamedlem til styret i NRYF) tilskrevet.  
Under henvisning til Forbundsstyrets vedtak ble de bedt om å avgi uttalelse/vurdering av egen 
opptreden ut i fra et etisk perspektiv.  Etisk råd har mottatt svar fra Ole Kristian Buer, Jeanette 
Larsen, Eirik Berentsen, Caroline Enger og Rachid Bendriss.  Sistnevnte ble senere  stilt et 
tilleggsspørsmål som også har blitt besvart. 
 
Senere har Etisk råd også mottatt TKr's tilleggsuttalelse  uttalelse av 16. august 2012 og vedtak av 
SPD. 
 
Etisk råd har i tillegg  innhentet uttalelse fra Bernt Otto Hauglin som er leder av Buskerud rytterkrets. 
 
Faktum som legges til grunn 
I store trekk er uttalelsene sammenfallende vedrørende sakens faktiske bakgrunn.  Etisk råd legger i 
sin vurdering følgende faktum  til grunn: 
 
Saken har sitt utspring i oppsett av ekstra ponniklasse på et distriktstevne i sprang i Drammen den 
18. mars 2012.  Foranledningen til oppsettet var en henvendelse til arrangøren ved Eirik Berentsen 
fra Rachid Bendriss den 17. mars 2012.  Bakgrunnen for henvendelsen var at hans datter Isabelle 
Bendriss trengte en kvalifisering i LA  for å kunne starte to stevner i utlandet med ponnien Jacknell 
Street.  Denne kvalifiseringen kunne oppnås enten ved to feilfrie runder, en feilfri runde og to runder 
med fire feil eller fire runder med fire feil.  De stevnene som ble ansett tilgjengelige før påske var 
distriktstevne i Drøbak 16.-18.mars 2012 og distriktstevne på Kongsvinger 23.-25. mars 2012.  På 
lørdag den 17. mars 2012 startet Isabelle Bendriss LA i Drøbak og fikk en vegring i klassen og fem feil 
som resultat.  På vei tilbake til stallen i Lierskogen ringte Bendriss til Eirik Berentsen og spurte om det 
var mulig å få satt opp en ponni LA klasse på distriktstevne i Drammen dagen etter.  Berentsen svarte 
at han skulle sjekke med kretsen og dommer på stedet om det lot seg gjøre.  Bendriss fikk beskjed fra 
Berentsen på vei tilbake fra stevnet i Drøbak på søndag  (etter en feilfri runde der) at oppsett av en 
ponni LA-klasse var godkjent. 
 
Mellom de to samtalene med Bendriss var Berentsen lørdag den 17. mars 2012 først i kontakt med 
overdommer Caroline Enger.  Berentsen spurte om det var noe veien for å legge inn en ekstra 
ponniklasse på stevnet søndag. Enger svarte at det kunne de ikke uten godkjenning fra kretsen.  
Berentsen kontaktet deretter Bernt Otto Hauglin  som var leder av Buskerud rytterkrets med 
spørsmål om å sette opp en ekstra ponniklasse i LA på stevnet dagen etter.  Etter å ha foretatt en 
intern vurdering, ble det fra rytterkretsen gitt tillatelse til dette  søndag morgen.  Det ble ikke gitt 
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noen opplysninger til rytterkretsen om bakgrunnen for forespørselen. Berentsen kontaktet deretter 
overdommer og opplyste at rytterkretsen hadde gitt sitt samtykke, og overdommeren opprettet da 
klassen i HorsePro.  Berentsen kontaktet oppstallatører med ponni for å høre om noen  var 
interessert i å starte i den nyopprettede klassen. 
 
I klassen ble det tre startende.  Isabelle Bendriss måtte gjøre en volte på et av hindrene og ble av den 
grunn registrert med fire feil.  Det er noe uklart hvorvidt dette skyldes vegring eller ikke. 
 
Dette resultatet ble senere endret etter initiativ fra Berentsen ovenfor dommer Hongset.  
Bakgrunnen for dette er at Berentsen forklarte at han var årsaken til at hesten mistet fokus/ble 
skremt noe som gjorde at den kom ut av linjen og at rytteren  følgelig måtte legge inn en volte.  På 
bakgrunn av denne henvendelsen ble resultatet omgjort og Isabelle Bendriss registrert  som feilfri. 
(Omgjøringen hadde ingen betydning for resultatrekkefølgen.) 
 
Det er  omstridt hvorvidt Berentsen rent faktisk forstyrret hesten slik at det var årsaken til at rytteren 
måtte legge inn en volte eller om det var en vegring. 
 
Andre organers behandling av saken 
Saken har vært behandlet i TKr og SPD. 
 
SPD har  ved vedtak av 5. oktober 2012 besluttet å tildele både dommer og overdommer hver sine 
gule kort.  Overdommer fordi hun handlet i strid med reglene ved å sette opp klasse senere en 48 
timer i forkant, og dommer fordi han fjernet feilpoengene uten å kreve omridning. 
 
TKr har avgitt to uttalelser.  Den første er av 24. juni 2012.  Fra vedtaket hitsettes: 
 

"Konklusjon 

TKr finner at klasse LA-P kat I sprang søndag 18.03.2012 på D-stevne arrangert av Drammen og 

omegn rideklubb ble satt opp i strid med reglementet. 

 

Omgjøring av resultatet i klassen var for dårlig utredet, selv om dommeren sier han handlet i god tro.  

Dette må følges opp videre av SDK overfor den aktuelle dommer. 

 

Regelbrudd må påpekes overfor leder i Buskerud rytterkrets, stevneleder Eirik Berentsen og 

Overdommer Caroline Enger. 

 

TKr finner ikke at noen har brutt reglementet med vilje, slik at det ikke er aktuelt å ilegge sanksjon. 

 

Klassen kan ikke regnes som offisiell, og resultatene er dermed ikke tellende. 

 

Ingen av de startende i klassen kan lastes for det inntrufne. 

 

Vedtak 

NRYF må sørge for at klassen resultat slettes og fjernes fra HorsePros resultatbank. 

 

Resultatet fra klassen teller ikke i beregning av stevnepoeng. 

 

Resultater fra klassen kan ikke brukes som kvalifiserende resultat etter kunngjøring av dette vedtaket. 

 

GU-S må vurdere hvilken effekt dette vedtaket får i forhold til ekvipasjens bruk av resultatet som 

kvalifiserende for start i Frankrike i april i år. 
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SDK må klargjøre overfor dommeren hvordan situasjonen med ekvipasjens stopp burde ha vært 

håndtert og vurdere eventuelle tiltak overfor vedkommende." 

 

Styret i NRYF besluttet å bakgrunn av ovennevnte vedtak å forelegge TKr noen ytterligere spørsmål.  
Disse ble besvart i TKr's og innebar en presisering av tidligere  vedtak.   Det nevnes på nytt at TKr har 
konkludert med at klassen ble avviklet i strid med reglementet.  TKr har ikke tatt stilling til hvorvidt 
omgjøring av resultatet var korrekt eller ikke. 
 
Vurdering  

Etisk råd legger til grunn vedtaket fra TKr og SPD  om at klassen var ulovlig satt opp. Videre legges 
vedtaket fra SPD til grunn med den forståelse at både dommer og overdommer handlet i strid med 
reglene. 
 
Etisk råd oppfatter imidlertid vedtaket fra styret i NRYF slik at det ønskes at rådet skal se på alle sider 
av saken; ikke bare de som eventuelt kan rammes av noe regelbrudd. Som hovedregel vil regelbrudd 
være i strid med de etiske regler da de vil være et brudd på lojalitetsregelen.   For ordens skyld 
nevnes at man selvfølgelig helt  da det f eks vil være et brudd på lojalitetsreglene. unntaksvis  kan 
konstatere regelbrudd uten at det nødvendigvis foreligger noe kritikkverdig ut i fra et etisk ståsted. 
 
Utgangspunktet for rådets vurdering er de etiske verdiene som idretten herunder ryttersporten er 
tuftet på.  Idrettens arbeid  skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Dette fremgår 
blant annet  av Norges Idrettsforbunds idrettspolitiske dokument  for 2011-2015.  Det er videre et 
mål at idretten selv har eierskapet til idrettsarrangementer slik at alle konkurranser følger idrettens 
regelverk, gjenspeiler idrettens verdigrunnlag, fair play og idrettsglede.  Virksomheten skal være 
preget av ærlighet og redelighet.  Alle ledere  - på alle nivåer – skal ha ansvar for modelladferd. 
 
Når det gjelder vurderingen i forhold til en etisk standard, vil dette bero på en objektiv vurdering av 
den faktiske  handlingen vurdert opp mot de etiske regler som bør gjelde. På en upresis måte kan 
man si at det er hvordan handlingen fremstår  for omverden som vurderes.  De subjektivene 
momentene som f.eks. personens faktiske kunnskap, hensikt ets spiller mindre rolle.  Det 
regelbruddet som legges til grunn – oppsett av den aktuelle ponniklassene i strid med reglementet – 
er etter Etisk rådsmening samtidig et brudd på de etiske reglene som gjelder for idretten.  Det er et 
brudd på de regler som er fastsatt,  og følgelig innebærer bruddet  et lojalitetsbrudd ovenfor 
idretten.  I tillegg innebar oppsettet av klassen samme dag et brudd på prinsippet  likeverd – det var 
kun noen få, utvalgte som fikk anledning til å være med – tilbudet var ikke åpent for alle.  I så måte 
innebar oppsettet et brudd på idrettens tanke om likeverd.  For idrettens omdømme er det 
betenkelig at enkelte kan oppnå fordeler (oppsett av ønsket klasse) som ikke er åpent for alle (be om 
nye klasser dagen før stevne).  Dette  innebærer en forskjellsbehandling som er skadelig for idrettens 
omdømme og et klart brudd på de etiske normer idretten og ryttersporten bør være tuftet på.  
Denne svikten har skjedd hos initiativtaker, stevneleder,, overdommer og leder av rytterkretsen.  De 
tre sistnevnte burde kjenne til regelverket og vite fristene for oppsett av klasser. 
 
Saken reiser i tillegg et særskilt spørsmål til, nemlig hvorvidt man bør/kan stille strengere krav til en 
handling for en tillitsvalgt enn til et "vanlig" medlem.  Etter rådets mening kan man det.  Dette er 
også i tråd med Norges Idrettsforbunds synspunkter i forbundets idrettspolitiske dokument .  En 
tillitsvalgt har en mer fremskutt posisjon og vil på den måten fremstå som en rollemodell.  De har  
dessuten påtatt seg et verv  som forvalter av fellesskapets verdier og regler noe som gjør at de må 
være ekstra påpasselig for ikke å handle i strid med disse, f eks hensynet til likhet.  Dette innebærer 
igjen at en tillitsvalgt/leder i større grad enn "menige" medlemmer må utvise varsomhet med å 
anmode om særordninger e.l.  Med   tillitsvalgtrollen/lederrollen følger også en del makt noe som 
kan gjøre at man i større grad enn andre kan bli møtt med imøtekommenhet noe som igjen kan 
utfordre likhetsprinsippet.  Etter Rådets mening må en tillitsvalgt/leder påregne at man kan bli 
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gjenstand for en strengere etisk vurdering ut i fra ansvaret som rollemodell og omdømme. Som 
konklusjon bør ikke en tillitsvalgt/leder be om noe ethvert medlem ikke har krav på  da dette strider 
mot likeverdstanken.  Å rette en slik forespørsel vil etter rådets syn være i strid med de etiske 
prinsippene.  
 
Neste spørsmål som må vurderes, er hvorvidt endingene av resultatet er i strid med de etiske 
prinsippene for idretten.  Når det gjelder spørsmålet om endringene var et regelbrudd, vises til 
vedtaket fra SPD.  En slik endring i strid med reglene er blant annet både et brudd på lojalitetsplikten 
i forhold til å etterleve regler og brudd på likebehandlingen fordi andre i samme situasjon må foreta 
omridning.  Vurderingen av dette forholdet rammer først og fremst dommeren, men også 
stevneleder som initiativtager til bruddet ved å foreslå at feilen skulle slettes hvilket var i strid med 
reglene. 
 
Konklusjon 
Etisk råd mener at foresatte/varamedlem til styret i Norges Rytterforbund, stevneleder, dommer, 
overdommer og leder av  rytterkretsen handlet i strid med de etiske reglene for Norges 
Rytterforbund  ved oppsett av ekstra ponniklasse på distriktstevne i sprang i Drammen 18. mars 2012 
og/eller endring av feilpoeng i klassen. 
 
Uttalelsen er enstemmig. 
 
 
Eidsvoll, den 17. oktober 2012. 
 
 
For Etisk råd 
 
Randi Haukebø 
leder  
 

 


