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NORGES RYTTERFORBUND 

Fra FS Nr 4/2015 20. mars 2015 

Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Ingvild Østli, Kristin Gamlemshaug Andresen, Hallgeir Oftedal, Ove Tysnes, Heidi 

Nässelqvist, Stian Øglænd, Anne Gina Fredriksen, Rolf Nøstdahl, Kristin Brækken 

 Sekretær: Mari Viko Rasmussen 

 

Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Kjell Myhre under sak 28/15 

Forfall medlemmer:  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. 

 

 
27/15 PROTOKOLL NR 03/2015 
Det var glemt å føre på «Andre til stede» i forrige protokoll, dette blir lagt til. 

 

Vedtak: 

Protokoll nr 03/2015 ble vedtatt med overnevnte endringer.  

 
 

28/15 REKRUTTERINGSTILTAK 

Presentasjon fra Utviklingskonsulent Kjell Myhre om rekrutteringsarbeidet og prosjektene det 

har vært jobbet med det siste året, dette var en kortversjon av presentasjonen som legges fram 

på Årskonferansen. Hovedfokus var på to aktuelle prosjekter det satses på framover; 

Klubbsatsingsprogrammet og Samarbeidprosjekt Rideklubb-Rideskole. FS var veldig positive 

til arbeidet som er gjort. 

 

Vedtak: 

FS tok presentasjonen til orientering. 

 

 

29/15 SAMARBEID MED DNT, NJ OG NHS  

Hesteorganisasjonene hadde 28.10.2014 et seminar på Stortinget med bl.a representanter fra 

Næringskomiteen. NRYF var representert ved President Per Anders Owren. Hensikten var å 

presentere hestenæringen og samfunnsnytten ved hesteaktiviteter, og samtidig be om at 

Rikstotos overskudd i sin helhet tilfalle ideelle og samfunnsnyttige formål. Rikstoto betaler en 

avgift på 3,7% , av omsetningen til staten, totalt ca 150 mill kr.  

 

Dette samarbeidet har blitt fulgt opp med 2 møter, 9.2 og 10.3. Rikstoto har engasjert 

kommunikasjonsbyrået Kreab. NRYF har vært representert ved President og GS. NRYF 

president og direktør Vegard Thune på NHS hadde 3.3 et møte med Stortingsrepresentant 

Gunnar Gundersen (H) for å presentere Hestebevegelsens utfordringer og ønsker og få råd for 

videre politisk prosess. Som følge av dette, så vil det bli utarbeidet en informasjonsbrosjyre 

for å gi kunnskap om hestebevegelsen og begrunne ønske om omfordeling av 

totalisatoravgiften.  

 

FS diskuterte utkastet til brosjyre, samt mulige «salgsargumenter» (behov for felles 

hesteregister, folkehelsetiltak, osv).  
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Vedtak: 

NRYF fortsetter samarbeidet med DNT, NJ og NHS med sikte på å øke kunnskapen om den 

samlede hestebevegelsen i det politiske miljø. Hensikten er å bedre rammebetingelsene for 

hestebevegelsen i Norge ved at Rikstotos overskudd går direkte til formålene. 

 

 

30/15 RDP 2015-19: SKISSE TIL ÅRLIG HANDLINGPLAN 2015 

Generalsekretær Ellen Damhaug Scheel orienterte om arbeidet som er gjort. Det nye 

Rytterpolitiske dokument (RPD) skal følges av årlige handlingsplaner. Administrasjonen har 

startet arbeidet med handlingsplaner for hvert enkelt kapittel i RPD. Her gjennomgås 

hovedmål og delmål, samt aktiviteter og tiltak for å nå disse.  

 

Vedtak: 

FS tok overnevnte til orientering. 

 

  

31/15 FORBUNDSSTYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITÉ 

Det ble gjort en evaluering av den sittende valgkomiteens arbeid. FS anbefaler at det før neste 

periode utarbeides retningslinjer for hvordan valgkomiteens arbeid skal utføres.  

 

FS skulle innstille forslag til valgkomité for neste tingperiode. Det ble gjort en runde rundt 

bordet på forslag og FS kom fram til en enstemmig innstilling. 

 

Vedtak 

Forbundsstyret presenterer enstemmig følgende innstilling på Valgkomité for 2015-2017:  

 

 Leder    Kjersti Fotland   Velges for 2 år 

 Medlem   Per Ivar Heier    Velges for 2 år  

 Medlem   Per Anders Owren   Velges for 2 år 

 Varamedlem  Beate Heieren Hundhammer  Velges for 2 år 

  

 

32/15 KLUBBNYTT 
Klubbnytt etter styremøte 19. februar 2015: 

Ingen nye klubber 

 

Nedleggelse: 

Dysjaland Rytterlag    Rogaland Rytterkrets 

 
Vedtak: 

FS tar ovennevnte til orientering. 

 

 
33/15 ORIENTERINGSSAKER 

 

- NRYF er nå på Instagram, her deles bilder fra administrasjonen og forbundsstyret: 

@rytterforbundet 
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- Rideforbundet i De forente arabiske emirater (UAE) er suspendert fra FEI. Dette 

kommer i kjølvannet av en tragisk hestevelferdssak under et nasjonalt distanseritt i 

Abu Dhabi. Vi har vurdert norske rytteres deltagelse på distanseritt i UAE, og lagt oss 

på samme linje som det danske rideforbundet, som gjør at ryttere ikke vil kunne starte 

på nasjonale ritt i UAE. 
 

- Geir Gulliksen har kvalifisert seg til World Cup-finalen i sprang 

 

- Kjell Myhre har holdt et innlegg om «den norske modellen» på seminar om 

«Rideklubbenes rolle» i Warsawa, Polen 18.-19.mars. 

 

- Tallene fra Idrettsregistreringen viser en liten vekst i medlems- og aktivitetstall, 

medlemstallet ligger nå på 35.000 (justert etter fleridrettslag). 

 

- Det er nå 40% av NRYFs klubber som har tatt i bruk KlubbAdmin. Dette gjør oss til et 

av forbundene som er best i gang med den nye klubbadministrasjonsløsningen. 

 

Vedtak: 

FS tar ovennevnte til orientering. 

 

 

34/15 ÅPEN POST 

 

Det var ingen saker under åpen post 


