
NORGES RYTTERFORBUND
N ORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION

FS-protokoll 04/2016

Fra: Forbundsstyremøte, UBC Ullevål.
Dato: 28. april 2016 — FS-møte 04/2016
Tilstede: Stian Øglænd, Totto Hartmann, Ingvild Østlie, Guri Ramtoft, Rolf Nøstdahl, Hallgeir Oftedal,
Heidi Nasselgvist, Anne Gina Fredriksen, Sissel Haugslien, Jan-Fredrik Furøy
Sekretær: Elin Gravdal
Andre til stede: GS Ellen Damhaug Scheel, Elin Gravdal
Meldt forfall: Lill Svele
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: NRYFs Kontrollkomite
Saksnr./år: 18-24/16 + 25/16 og 26/16 (9 saker)
Sider: 5

President Stian Øglænd ønsket velkommen, og spurte om noen hadde habilitetsinnsigelser til
sakslisten, noe ingen hadde. Det var ingen kommentarer til sakslisten.
Det kom imidlertid opp en tilleggssak på møtet, Sak 25/16, suspensjonssak som ikke var med i
opprinnelig agenda. Her meldte følgende tilstedeværende medlemmer seg inhabil: Stian Øglænd,
Totto Hartmann, Anne Gina Fredriksen, Heidi Nasselgvist og Rolf Nøstdahl. Lille Svele var ikke
tilstede.

18/16 FS-PROTOKOLL 03/2016
Vedtak: 
Protokollen ble behandlet på e-post i forkant av FS-møtet, og enstemmig vedtatt.

19/16 ØKONOMI
Kvartalsregnskap 1. kvartel 2016.

Vedtak: 
FS tok kvartalsregnskapet til orientering.

20/16 MANDATER
Hvordan fungerer utvalg/komiteer FS utnevner/godkjenner i forhold til mandatene. Bør
mandatene forenkles/endres.

Vedtak: 
FS ber administrasjonen gjøre en grundig vurdering av behov for evt. fornying og endringer
av mandatene.

Office address: Sognsvn. 73, N — 0840 Oslo Org Nr: 971 258 802 Web: www.rytter.no E-Mail: nryf@rytter.no

Members of: NIF, EEf-, FEI



21/16 ES-REPRESENTANTER NM 2016

Vedtak: 
Følgende FS-medlemmer representerer NRYF under årets NM:

Gren Sted Dato Representant
Sprang
NM sprang Arendal 10.-14. aug. Totto Hartmann
NM lag Bergen 17.-19. juni RolfNøstdahl
NM lag ponni Bergen 19.-21. aug. Totto Hartmann
INM sr-yr Arendal 27.-30. okt. Hallgeir Oftedal
INM junior Jarlsberg og Melsom 4.-6. nov. Stian Øglænd
1NM ponni children Grenland 11.-13. nov. Guri Ramtoft

MG
NM pind Borge Rideklubb 20.-21. aug Guri Ramtoft
NM par Drammen 3.-4. sep Ingvild Østli
NM-lag Hurum 10.-11. sep Ellen Damhaug Scheel
Nordisk ind Borge Rideklubb 25.-26. juni Guri Ramtoft

Dressur
NM ind (innlagt FH) Sørlandsparken 16.-19. juni Anne Gina Fredriksen
NM — Lag (innlagt FH) Tanum 10.-11. sep Anne Gina Fredriksen

Feltritt
NM ind Starum 13.-14. aug. Ingvild Østli
NM lag Øvre Romerike Ridekl 2. okt. Ellen Damhaug Scheel
Nordisk Sørum Fritidsgård 15.-18. sept. Stian Øglænd / Guri Ramtoft

Voltige
NM — ikke klart

Kjøring
NM ind Vestby Hesteklubb 22.-24. juli Ingvild Østli
NM lag — ikke klart

Distanse
Lag-NM Froland Rideklubb 12. juni Jan Fredrik Furøy
NM ind — ikke klart

Fjordhest
NM Førde Køyre og Ridekl 5.-9. 'uli Anne Gina Fredriksen

Islandshest
NM Momarken 7.-10. juli Ellen Damhaug Scheel
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22/16 MEDLEMSKAP I SFF (Særforbundenes Fellesorganisasjon)
Vurdering av medlemskap i SFF — styremedlem Ingvild Østli (NRYFs representant i SFF).
SFF er en medlemsbasert interesseorganisasjon for særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite.
Diskusjon rundt følgende spørsmål:

• Hva er SFFs rolle?

• Hva er vår rolle i SFF?

• Hva er fordeler og evt. ulemper ved å være med?
• Hva er signaleffektene av å ikke være med?

Vedtak: 
FS vedtok enstemmig at Norges Rytterforbund fortsatt skal være medlem i SFF.

23/16 ORIENTERINGSSAKER
1. NRYFs administrasjon 

Møte nyansatte — Ellen Damhaug Scheel
Markedskonsulent Nina Croft, Bredde- og rekrutteringskonsulent Tine S. Fossing og
Org.koordinator Marianne Brangstrup presenterte seg for styret, og ble ønsket velkommen.
Informasjonssjef Geir Andre Dalhus var ikke tilstede, men vil være med og møte styret på
neste FS-møte.

2. Generalforsamling FEI 2016 
FS ser det som viktig at NRYF er tilstede, representert ved GS eller evt. stedfortreder.

3. Strategiarbeid 
Status — orientering v/ Totto Hartmann
Vi har definert flere viktige Fokusområder, og i dagens møte ble det i særdeleshet diskutert
økning av antall medlemmer.
Flere medlemmer, og hvordan fremme sporten vår — Enklere å gå fra lek til høyere nivåer —
Konkurranseformer for klubbstevner/rekrutteringsstevner — Hva kan vi/klubber tilby
medlemmene — Åpen stall og andre arrangementer for rekruttering, og for å tiltrekke
lokalbefolkning — Hva gjør de andre nordiske landene?

Det jobbes videre med strategiarbeidet.

4. Hestevelferdsutvalget 
Orientering v/ Jan-Fredrik Furøy
Det nedsettes en arbeidsgruppe innen administrasjonen. Nettsidene våre må bl.a. brukes
aktivt. Hestevelferd i praksis må være vårt omdømme.

5. Disiplinærsaker i NRYF generelt 
Status fra arbeidsgruppen — v/ Hallgeir Oftedal
Se Vedlegg 1 
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6. a) CompetlT / HP 
Veien videre. Orientering fra arbeidsgruppen —v/ Totto Hartmann
Arbeidsgruppen er godt i gang i henhold til sitt mandat. Målsetningen er å finne løsninger
som er best mulig for brukerne og deres behov med fokus på kostnader, kontinuitet og stabil
datadrift.

b) Horsepro+

Orientering v/ Hallgeir Oftedal
Er det behov for en abonnementsordning / betaling for deler av tilgjengelig informasjon i et
«Horsepro+»? Se på fordeler/ulemper/konsekvenser.
c) Etablering av egen TV-kanal 
Spørsmål vedr opprettelse av en egen strømmekanal for videodekning av stevner — v/ Rolf
Nøstdahl

Konklusjon pkt 6 b) og c): 
Man avventer til arbeidsgruppen har utredet nærmere og kommet med en
konklusjon/innstilling, jmf pkt 6 a), før videre «produkter» evt. tilføres.

7. Totalisatoravgift 
Orientering fra møter på Stortinget — v/ Hallgeir Oftedal
Se Vedlegg 2 

8. Klubbnytt 
Behandlet på e-post
Sammenslåing:
Tana Hestesportsklubb — Finnmark Rytterkrets
(fra Tana Kjøre- og Rideklubb og Levajok Rideklubb)
Nedlagt:

Tromøy Hestesportsklubb (Østre Tromøy Trim og Idrettsklubb) — Aust-Agder Rytterkrets
Drammen Ryttersportsklubb — Buskerud Rytterkrets
Nedre Hallingdal Hestesportklubb — Buskerud Rytterkrets
Nore og Uvdal Hesteklubb — Buskerud Rytterkrets

9. (lagte Irettesettelseskort
Behandlet på e-post
Sylling Rideklubb 13. febr. 2016 - D Sprang - § 191 Vaksinasjon
Sylling Rideklubb 14. febr. 2016 - D Sprang - § 191 Vaksinasjon
Sørlandsparken Rideklubb 13. mars 2016 — D Dressur - § 174 Avstraffelse av hest / Kristine
Abildgaard

Hønefoss og Ringerike Rideklubb 18. mars 2016 — D Dressur - § 191 Vaksinasjon
Hønefoss og Ringerike Rideklubb 10. april 2016 — D Sprang - § 191 Vaksinasjon (3 stk.)

24/16 ÅPEN POST
Informasjon og arbeidsfordeling
Informasjonsrutiner og arbeidsfordeling innad i styret og mellom styret og adm.GS —
v/ Ingvild Østli
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• Hva er styrets ansvar / Hva er administrasjonens ansvar?
• Hva gjør arbeidsutvalget (AU)?
• Hva av informasjon er viktig for styret, hvem skal vite hva?
• Hvordan bruker vi arbeidsgrupper/gruppeledere/andre ressurspersoner?

Vedtak: 
FS tok ovennevnte til orientering, og presiserer viktigheten av informasjon generelt. FS ba
administrasjonen komme med konkrete forslag i forbindelse med infoflyt. Tas opp igjen på
neste FS-møte.

25/16 SUSPENSJONSSAK (tilleggssak som ikke var med i opprinnelig agenda)
Vedrørende overgrepssak Bergen. Denne sto ikke i opprinnelig agenda, men kom opp på
møtet ettersom Appellutvalget i NIF tok NRYFs anke til etterretning (jmf Sak 17/16).
Det gis dermed suspensjon i 2 måneder, fra dags dato.
Følgende meldte seg inhabile: Stian Øglænd, Totto Hartmann, Anne Gina Fredriksen, Heidi
Ndsselgvist og Rolf Nøstdahl. Lille Svele var ikke tilstede.

Vedtak: 
Et enstemmig FS gir GS fullmakt til å utøve anken, og å gå videre med nødvendige tiltak i
forbindelse med evt. forlengelse av suspensjonen.

26/16 KRAFTTAK FOR RIDEBANEBUNN — SØKNADSKRITERIER 2016-2017
(tilleggssak som ikke var med i opprinnelig agenda — ble behandlet på e-post i etterkant av
FS-møtet)
Det vises til FS sak 3/16 der FS ber om at ANLU/adm. utarbeider endelig forslag til nye
retningslinjer for tildeling av Krafttaksmidler for ridebanebunn, herunder kriterier for søknad
om støtte til drift og vedlikehold.
Se Vedlegg 3 

Vedtak: 
FS godkjente enstemmig retningslinjer og søknadskriterier for Krafttaksmidler for perioden
2016-2017.
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Vedlegg 1— Sak 23/16 pkt. 5

NORGES RYTTERFORBUND

Referat fra arbeidsgruppe som har vurdert behovet for endring/presisering/behandling av
disiplinærsaker.

Tilstede: Tom Brunsell, Torunn Knævelsrud, Lill Svele og Hallgeir Oftedal. Møtet varte fra klokken 16 til
17.30.

Virkeområdet for KR utover konkurranser og stevner

Arbeidsgruppen er enig om at dagens konkurransereglement har formuleringer som gjør at KR også
fanger opp forhold som er av disiplinær karakter, og som ikke knytter seg direkte til stevner og
konkurranser. Arbeidsgruppen er enig om at det er behov for enkelte presiseringer i forhold til innholdet
i KR110,112og175 jfr. NlFs lov §11.

Torunn lager utkast til endringer i KR.

Saksbehandlingsregler

NIF har anbefalt at særforbundene lager saksbehandlingsregler knyttet til behandling av sanksjoner. Det
finnes i dag i vedlegg 9 til KR regler for saksbehandlingen. Tom ser nærmere på behovet for å samordne
og/ellers presisere dagens regler, eventuelt om det er behov for et nytt sett saksbehandlingsregler.

Bøter: Størrelse, omfang og typen overtredelser

Endringer i NIFS lov med forhøyede bøter i forbindelse med sanksjoner betyr at NRYF må forsøke å
utarbeide et regelsett som viser hvilket nivå bøtene skal være på i forhold til hvilke overtredelser det skal
sanksjoneres på. Det finnes flere relevante kilder hvor det kan hentes innspill og informasjon, bl.a. fra
Mattilsynet.

Torunn tar ansvar for å lage regelsett.

Det ble antydet at overdommers mulighet for å bøtelegge ikke blir praktisert i den grad det kan synes
ønskelig. I diskusjonen ble det kastet frem ønske om en felles samling for teknisk personell på tvers av
alle grenene for å orientere og drøfte bruken av bøter fra overdommers side.

Etisk råd

Arbeidsgruppen mener at berettigelsen av etisk råd bør tas opp av forbundsstyret til behandling.
Antydes at rådet er «utgått på dato».



Vedlegg 1— Sak 23/16 pkt. 5

Etiske regler for omsetning av hest

Arbeidsgruppen ber forbundsstyret vurdere å ta ut vedlegget til KR som omhandler etiske retningslinjer
for omsetning av hest. Gruppen er av den oppfatning at bl.a. kjøpsloven på mange måter sikrer kjøper og
selger på god måte når standardkontrakten benyttes.

Skulle det være grunnlag for å ta konkrete saker opp til behandling finnes det hjemmel i KR til å reagere
disiplinært om det skulle være nødvendig.

Kristiansand 11. april 2016

Hallgeir Oftedal
referent



Vedlegg 2 — Sak 23/16 pkt. 7

Oppsummering fra møter på Stortinget - totalisatoravgift

Det er gjennomført to møter i Stortinget, hvor NRYF har vært representert.

Møte med Arbeiderpartiet
Første møte (4. mars) kom i stand på mitt initiativ, og vi møtte da Arbeiderpartiets fraksjon i
Næringskomiteen i Stortinget. Innom var også en annen representant fra Arbeiderpartiet, som er med i
en gruppe personer på Stortinget som alle har en felles interesse i travsport.

Med på møtet med Aps fraksjon deltok direktør Vegard Thune på Norsk Hestesenter, tidligere president
Per Anders Owren og jeg.

Det var utarbeidet en presentasjon som satte fokus både på hest som næring, de utfordringer som
totialisatoravgiften og konkurransen på spillmarkedet medfører, og ikke minst den posisjon Norges
Rytterforbund har, og de ambisjoner forbundet har.

For Ap-fraksjonen var det mye som var nytt, og det var overraskelser over flere nye spørsmål som alle
lovet å ta med seg videre, også til andre komiteer på Stortinget.

Møte med Senterpartiet
Det neste møtet (16. april) var med lederen av Næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad fra
Senterpartiet. Han møtte, sammen med sin politiske rådgiver, kommunikasjonsrådgiver Kari Hustad fra
Norsk Hestesenter og direktør Harald Dørum.

Pollestad har tidligere reist forslag i Stortinget om å redusere totalisatoravgiften, uten å få gehør.

Det arbeides videre med å få til i statsbudsjettet for 2017 et forslag å beregne totalisatoravgiften ut fra
netto omsetning i stedet for brutto. Det vil gi samme beløp i statskassen, men mer penger i en skjerpet
konkurranse til hesteformål.

Kari Hustad og jeg hadde hver vår korte innledning i løpet av det timeslange møtet.

Konklusjon:
Vi er inne i et godt spor i påvirkningsprosessen. Fra Norsk Hestesenter og Norsk Rikstoto er det et ønske
om å skape en liten gruppe med «påvirkningspersoner», hvor også Norges Rytterforbund skal ha en
sentral plass. Det er et ønske om at gruppen ikke består av mer enn tre, max fire personer. Denne
gruppen skal fortsette arbeidet. Nye partigrupper ønskes besøkt.

Konkrete tiltak:
Landbruksministeren er invitert og har sagt ja til å komme til Norway Grand Prix i Oslo 12. juni. Der skal
Rikstoto, travselskapet, NHS og NRYF være tilstede utelukkende for å knytte kontakt, ikke for å drive
direkte påvirkning.

Gruppen av hesteinteresserte stortingsrepresentanter er invitert til Bjerke 1. juni.

Besøke flere politiske partier i et forsøk på å spre informasjon.

Kristiansand 3. mai 2016
Hallgeir Oftedal



NORGES RYTTERFORBUND
N ORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION

Vedlegg 3 - Sak 26/16

Krafttak for ridebanebunn
Søknadskriterier 2016-2017

NRYFs ordning - Krafttak for ridebanebunn - hadde i utgangspunktet til hensikt å sikre bunnforholdene
på våre programsatsingsanlegg. På sikt var det imidlertid en intensjon om at ordningen også skulle
komme øvrige anlegg til gode, noe vi allerede har erfart at den har gjort.

Ordningen er i stor grad basert på kriteriene for å søke tippemidler, slik at det kun var klubber med
klubbeide anlegg eller klubber med 30 års leieavtale som var søknadsberettiget.

Ut fra målsettingen i Rytterpolitisk dokument; «NRYFs klubber skal ha tilgang til anlegg som tilfredsstiller
aktivitetstilbudet», og etter en evaluering av kriteriene for Krafttaksmidler, har ANLU
i samarbeid med administrasjonen utarbeidet forslag til nye kriterier for å søke om støtte til
ridebanebunn.

Nytt fra 2016

➢ Klubber uten eget anlegg som har tilholdssted på privat anlegg omfattes av ordningen.
Flere av våre aktive klubber og stevnarrangører har tilholdssted på private anlegg og er dermed
ikke berettiget tippemidler. Krafttaksmidlene kommer fra den årlige hestelisensen, og vi mener
derfor at også disse klubbene bør kunne søke om støtte til ridebanebunn. For å sikre at midlene
oppfyller intensjonen, må disse klubbene inngå en NRYF godkjent leieavtale med anleggseier der
klubbens adgang til anlegget, sikring av aktivitetsinntekter knyttet til banen og drift og
vedlikehold er ivaretatt.

> Klubber med tippemiddelfinansierte anlegg kan søke om støtte til nyetablering, og da med
en egenkapitalstøtte som fungerer som garanti for tippemiddelsøknaden. Vi har mottatt innspill
om at flere klubber til tross for mottatte tippemidler, sliter med å få finansiert opp
ridebanebunnen ved nyetablering.

> Drift og vedlikehold av ridebanebunn tas med i ordningen. En forutsetning for en god
ridebanebunn er at den vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte. Det innebærer regelmessig
harving og vanning, samt kontinuerlig fjerning av møkk. Klubber som mottar støtte vil måtte
bekrefte at de har tilgjengelig harv og vanningsutstyr, eventuelt kan dette inngå som en del av
søknaden.
De vil også måtte bekrefte at de har satt seg inn i NRYFs informasjon om drift og vedlikehold av
baner som er tilgjengelig på www.rytter.no 

Office address: Sognsvn. 73, Postboks 5000, N — 0840 Oslo Org Nr: 971 258 802 Web: www.rytter.no E-Mail: nryf@rytter.no

Members of: NIF, EEF, FEI



Vedlegg 3 - Sak 26/16

Søknadskriterier for 2016-2017

Ved at det åpnes opp for at også klubber uten eget anlegg kan søke om krafttaksmidler, finner vi det
formålstjenlig å etablere to ulike søknadsprosesser:

1) Klubber med eget anlegg, eller med 30 års leieavtale med privat anleggseier, eller med
tilholdssted på kommunalt/fylkeskommunalt anlegg
• Klubbens bane/anlegg må være finansiert med spillemidler(tippemidler).
• Ordningen gjelder oppgradering/rehabilitering av ridebanebunn.
• Det kan søkes om støtte til nyetablering i form av egenkapitalstøtte, og da fungerer støtten

som en garanti i forbindelse med tippemiddelsøknaden.
• Det kan søkes om støtte til mellomfinansiering i forbindelse med rehabilitering/oppgradering,

forutsatt at klubben har fått godkjent ny tippemiddelsøknad.
• Støtte til harv og/eller vanningsanlegg kan inngå som en del av søknaden.

2) Klubber uten eget anlegg som har tilholdssted på privat anlegg
• Klubben må ha inngått en NRYF godkjent leieavtale med anleggseier på min 10 år. Avtalen

skal sikre klubbens adgang til banen, samt at alle aktivitetsinntekter knyttet til ridebanen
tilfaller klubben.

• Ordningen gjelder nyetablering og oppgradering/rehabilitering av ridebanebunn.
• Støtte til harv og/eller vanningsanlegg kan inngå som en del av søknaden.

Felles kriterier for alle søknader:
• Klubben (søker) må være medlem av Norges Rytterforbund.
• Prosjekter som mottar støtte må være realisert innenfor tildelingsperioden.
• All støtte/tilskudd, uansett størrelse, forutsetter at klubbene selv finansierer minimum 1/3 av

den totale kostnaden.
• Søkere må oppgi aktvitetsnivå og omfang. Søkere som ivaretar flere grener, vil bli prioritert.
• NRYFs søknadsskjema må benyttes.
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