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President Tore Sannum ønsket velkommen og spurte om noen hadde innvendinger til innkallingen. 
Det var ingen innvendinger.  
 

SAK 50/18  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Vedtak: 
Protokoll fra FS møte nr 6/18 ble godkjent.  
 

SAK 51/18  ØKONOMI  
Info.sjef Geir Dalhus redegjorde, som en forlengelse av presentasjon på forrige FS møte, for 
tapte annonsesalgsinntekter og tiltak fremover for å minimalisere tapet. FS tar dette til 
etterretning. 
 

SAK 52/18  RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023  
President Tore Sannum presenterte forslag til lay-out/utforming av strategidokumentet, 
basert på innholdsforslagene fra hver av arbeidsgruppene, som ble presentert av hver 
gruppeleder før sommeren. 
 
Vedtak: 
Arbeidsgruppene tar utgangspunkt i det presenterte forslaget og spisser/utdyper innenfor sine 
ansvarsfelt, for å tilpasse til ønsket dokument. Hver gruppeleder presenterer gruppens innspill 
på neste FS møte (13/9-18). 
 

SAK 53/18  EKSTRAORDINÆR INNSTILLING I FORBINDELSE MED HEDERSTEGN/FORTJENESTENÅL  
Komitèmedlem i Hederstegnkomiteen, Kjell Myhre, presenterte komiteens innstilling for en 
ekstraordinær tildeling og tidspunkt for overrekkelse. 
 
Vedtak: Innstillingen følges og godkjennes av forbundsstyret 
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SAK 54/18  FORSLAG TILTAK IFT BARNEIDRETTSBESTEMMELSENE  
Sportskoordinator Heidi Nässelqvist presenterte et forslag fra grenutvalget i sprang.  
I de nye bestemmelsene om barneidrett i KR er D-stevner regionale stevner og L-stevner 
nasjonale stevner. Aldersgrensen er 9 år for å delta på D-stevner, 11 år for L-stevner.  
I mange kretser arrangeres det få D-stevner, og L-stevnene er i praksis et regionalt stevne. Det 
arrangeres flere «store» D-stevner som for eksempel Lier Horse Show og Sommerstevnet i 
Arendal, som trekker deltagere langt utover regionen. Etter dagens bestemmelser kan man 
også arrangere klasser som D-stevne på L-stevne, og dermed åpne for barn u. 11 år. Vi 
mangler fortsatt et godt tilbud til barn i tråd med barneidrettsbestemmelsene mht. rangering. 
 
Grenutvalg Sprang (GUS) har derfor følgende innspill:  
Fra dagens dato blir alle de laveste klassene på L- og D-stevner satt opp som 
utdanningsklasser.  
Barn t.o.m. det året de fyller 10 år får delta i klassen. Resultatlisten vil ikke vise tid, feilpoeng 
eller eliminering, det vil kun stå D (deltatt for ryttere inntil 11 år). Deltagerrosett og/eller 
pokal/ærespremie til alle barn. Barn fra det året de fyller 11 år blir rangert og premiert etter 
KR.  
Dette gjelder ponniklasser t.o.m. MB, hest t.o.m. 1.10m. Krav om kvalifisering og høyde/alder 
ihht KR er gjeldende også for disse. 
 
Vedtak: 
FS synes forslaget er interessant, men må samsvare med NIFs barneidrettsbestemmelser. AU 
får derfor mandat til å utrede dette med NIF for å sikre innhold, for deretter vurdere videre 
fremdrift. 
 

SAK 55/18  ORIENTERINGSSAKER 
a. Diverse ved GS Ellen Damhaug Scheel 

i. Midlertidig organisatorisk endring i admin: I Kjell Myhres forlengede 
sykemeldingsperiode har breddekonsulent Tine F. Skoftedalen blitt konstituert 
som Utviklingssjef.  

ii. Fòrsituasjonen: Admin har tatt kontakt med NHS for å samkjøre henvendelser 
fra hele hestemiljøet, til aktuelle aktører, både politisk og kommersielt. Dette 
for å ha samlet budskap og sterkt påtrykk for å finne løsninger. FS oppfordret til 
å informere via våre kanaler om hva som er gjort, selv om NRYF ikke har ansvar 
for situasjonen, ei heller mulighet til å løse den, men må benytte sin 
påvirkningskraft. 

iii. NIFs forvaltningsordning: Den er under reviderering i NIF og NRYF er i dialog 
for å påvirke en enklere, mer differensiert og mer oppdatert prosess ift 
tildelingskriterier.  
 

b. Status advarsel til norsk sprangrytter i Falsterbo. 
President Tore Sannum orienterte om prosessen og FS sluttet seg til de vurderinger 
som ble gjort underveis.  
 



 

 3 

SAK 56/18  ÅPEN POST 
a. Samarbeid NRYF og NIHF (Norsk Islandshestforening). 

Det er behov for en revidering av dagens samarbeidsavtale og det er en pågående 
prosess. Styremedlem Hallgeir Oftedal orienterte om prosessen frem til nå. Det er 
nødvendig med en grundig vurdering av intensjonen bak samarbeidet, tilpasse avtalen 
til NIF og NRYF reglement og sørge for forståelse og forankring i begge organisasjoner. 
GS ba om støtte i FS for å styrke ressursene i denne prosessen og sikre gjennomføring, 
på en rask og korrekt måte. 
 
Vedtak:  
FS besluttet at styremedlem Hallgeir Oftedal bistår GS i prosessen med å få en 
oppdatert og korrekt avtale på plass, ift de krav som ligger i NIF og NRYF 
lover/reglement. GS Ellen Damhaug Scheel og styremedlem Hallgeir Oftedal avtaler 
videre prosess. 
 

b. Saken er utsatt til senere FS møte. 
 

c. Mail fra styremedlem Totto Hartman til AU. 
Styremedlem Totto Hartmann påpekte at en del prosjekter er uavklart og etterlyste en 
god arbeidsprosess i FS, for å sikre at prosjekter ble gjennomført eller avsluttet. Det 
var enighet om at FS må få på plass en arbeidsmodell som sikrer at prosjekter blir 
diskutert og besluttet videre prosess. Det er ønske om en «kjøreplan»/flytskjema pr 
prosjekt. Dersom medlemmer i FS har forslag på gode planprosesser, sendes dette til 
presidenten, som skal forberede forslag til arbeidsprosesser på senere FS møte. 
 

d. Tidligere utsendt mail fra styremedlem Sissel Haugslien. 
Styremedlem Sissel Haugslien viste til viktigheten av å jobbe strukturert ift politiske 
saker og benytte de flater vi har for politisk påvirkning. 
 

e. Ungdomskomiteen 
Visepresident Ingvild Østli påpekte viktigheten av at ungdomskomiteen blir involvert i 
aktuelle prosesser fra begynnelsen og at de blir tatt med der admin får henvendelser 
vedr ungdomsprosjekter. GS Ellen Damhaug Scheel skal ta dette opp i admin og 
vurdere et fellesmøte for å skape enighet om arbeidsfordeling og ansvar, mellom 
admin og Ungdomskomiteen, innenfor de mandater og rammer som foreligger. 
 

 


