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Fra: Forbundsstyremøtet, Idrettens Hus Ullevål 

Nr/år/dato: Nr 6/2016 11. august 2016 
Tilstede: Heidi Nässelqvist, Jan Fredrik Furøy, Sissel Haugslien, Kristoffer Tvete, Lill Svele, Ingvild Østli, 
Totto Hartmann, Hallgeir Oftedal, Stian Øglænd 
Sekretær: Ellen Damhaug Scheel 
Andre til stede: Kjell Myhre under Sak 38/16 
Meldt forfall: Rolf Nøstdahl, Anne Gina Fredriksen, Guri Ramtoft 
Fravær: Ingen 
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: NRYF Kontrollkomitè 
Saksnr./år: 33 til og med 42/16 
Sider: 5 

  

President Stian Øglænd ønsket velkommen, og spurte om noen hadde innsigelser til sakslisten. Det 
ble kommentert at de som har ansvar for saksdokumenter bør få det ferdig innen utsendelsesfristen, 
èn uke før møtet. Videre ble det kommentert at det hadde vært en fordel med forslag til vedtak på 
sak 35/16 i saksdokumentene.  
Hallgeir Oftedal meldte seg inhabil i Sak 35/16 og Jan Fredrik Furøy meldte seg inhabil i Sak 37/16 
 
33/16 FS-PROTOKOLL 05/2016  
 Vedtak: 

Protokollen ble behandlet på e-post i forkant av FS-møtet, og enstemmig vedtatt. 
  
34/16 ØKONOMI 

Vedtak: 
Kort status som styret tar til etterretning. Halvårsoppdatering kommet på neste styremøte.  
 

35/16 COMPETIT/HORSEPRO 
 35/16 – 1: Ny styresammensetning i CompetIT.  

Ekstraordinær Generalforsamling er nå avholdt 27.juni 2016 ref. sak 30/16-1 der det ble 
besluttet at Rolf Nøstdahl og Hallgeir Oftedal går ut av styret. Ny styreleder for Competlt er 
Tore Sannum og nytt styremedlem er Lill Svele som representant fra FS. Samtidig fratrer Rolf 
Nøstdahl og Hallgeir Oftedal. Ellers ingen endringer i styresammensetningen. 
 
Vedtak:  
FS tar dette til etterretning 
 
35/16 – 2: Tidligere styreleders engasjement i CompetIT 
22. juni 2016 ble President Stian Øglænd informert fra daglig leder i CompetIT at daværende 
styreleder i CompetIT, Rolf Nøstdahl via sitt firma Hathor AS, har inngått en avtale om å levere 
konsulenttjenester til CompetIT. Saken er styrebehandlet i CompetIT 1.mars 2016 og gir styret 
anledning til å inngå et begrenset engasjement med Hathor AS for bruk av Rolf Nøstdahl.   
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Leveransen gjelder forretningsutvikling, og kontrakten er inngått 14.mars 2016 og løper ut juni 
2016. Det er fakturert ca NOK 260.000 for oppdraget, tilsvarende 8-9 % av CompetIt/HorsePro 
sin omsetning for 2015.  

CompetIT har vært hyppig diskutert i FS i 2016, bl.a i alle styremøter (ref sak 11/16 fra 
forbundsstyremøtet 25. februar 2016 og sak 30/16-2 fra forbundsstyremøtet 9. juni 2016) og 
løpende i arbeidsgruppen der Rolf Nøstdahl har vært medlem. Engasjementet til Hathor AS 
har ikke vært kjent for Generalforsamlingen i CompetIT, øvrig FS, administrasjonen i NRYF 
eller arbeidsgruppen. Styremedlem i CompetIT Hallgeir Oftedal har vært kjent med 
muligheten for et begrenset engasjement, men ikke det reelle/avtalte omfanget.  

Siden FS sin representant via sitt private selskap har inngått et betydelig betalt engasjement i 
NRYFs datterselskap, hadde øvrige FS medlemmer behov for å få en objektiv vurdering av 
saken.  
 
23. juni 2016 blir Revisor Otter Brødholt og Advokatfirmaet Brækhus Dege kontaktet for å gi 
sin vurdering av saken. Både advokat og revisor har kommentarer til avtalen og den 
potensielle rollekonflikten. Deres bemerkninger er oversendt det nye styret i CompetIT som 
håndterer denne saken videre. Følgelig blir det selskapsrettslige ivaretatt.  
 
FS kontaktet også Juridisk avdeling i NIF for en idrettslig vurdering.  

Saken har vært håndtert av President, støttet av Visepresident og GS. Øvrig styre har vært 
løpende orientert, også Rolf Nøstdahl, som har fått fullt innsyn i behandlingen av saken.  
 
Rolf Nøstdahl har informert GS, Visepresident og President om at han trekker seg fra FS. 
 
Vedtak:  
FS ber det nye styret i CompetIT følge opp saken videre mot Hathor AS ihht anbefalinger fra 
advokat og revisor. 

 

36/16 KLAGESAK DRESSURDOMMER 
Saken har sitt utspring i en artikkel skrevet og publisert på den uavhengige nettsiden «Dressur 
så klart» 20. april 2016. I etterkant av artikkelen startet en mailutveksling, hovedsaklig mellom 
DD3 og oppover, hvor opptil flere «luftet» sine meninger. 
I etterkant av overnevnte hendelser ble det den 26. mai 2016 avholdt et møte hvor aktuelle 
fra dressurdommerkomiteen, administrasjonen, GU-D og artikkelforfatteren deltok. 
Dette møtet tok utgangspunkt i prosessen rundt og etter artikkelen og de utfordringer som 
ble nevnt i artikkelen. Møtet endte ut i en «actionplan», hvor alle var enige om å gå videre og 
se fremover. Alle trodde da at saken var avsluttet. 
 
Imidlertid kommer det, den 1. juni 2016, en «Klage over utilbørlig oppførsel» på 
artikkelforfatteren, signert 2 dressurdommere. I sin klage mener klagerne at 
artikkelforfatteren har opptrådt utilbørlig i den etterfølgende mailutvekslingen, 
 ihht. KR I § 175,  
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Vedtak:  
FS vurderer at mailutvekslingen, som oppsto i etterkant av en artikkel på «Dressur så klart», 
ikke faller inn under KR§175, utilbørlig opptreden. Mailkorrespondansen, som ble dokumentert 
ifm klagen, er i et lukket rom og ei heller startet av den innklagde. Videre ser ikke FS at den 
innklagde uttrykte noe som kan kalles utilbørlig ift nevnte paragraf. Det bør være mulighet for 
diskusjoner og uenigheter innenfor faggrupper, for å utvikle sporten. Hver og en har ansvar for 
å holde diskusjoner på et saklig og konstruktivt nivå. Klagen tas ikke til følge. 
 

37/16 DISPENSASJONSØKNAD NM DISTANSE 
GU-Di søker om dispensasjon til å arrangere NM i CEI2* klasse i henhold til FEI-reglementet i en 
prøveperiode på 3 år. Det presiseres at denne søknaden gjelder på senior-nivå. NM junior/ung rytter 
og Lag-NM skal fortsatt gå på nasjonalt nivå 80km. 
Begrunnelsen er at den obligatoriske hviletiden etter hver konkurranse og behovet for lang restitusjon 
etter de lengste rittene, gjør at rytterne må velge med omhu hvilke ritt de starter i løpet av sesongen. 
For ryttere som ønsker å starte internasjonale mesterskap, er det kun FEIs CEI-klasser som er 
kvalifiserende, og det blir da vanskelig for rytterne å prioritere NM i en nasjonal klasse. De siste fem 
årene har det vært lav deltakelse i NM-Di, og mesterskapet ble ikke gjennomført i verken 2011 eller 
2014. I 2015 var det 5 startende i NM, mens det var mer enn 50 kvalifiserte ekvipasjer. GU-Di har gjort 
flere grep for å gjøre NM mer attraktivt, uten at de ser effekt av det. Det er derfor vanskelig å få 
arrangører til NM, og GU-Di mener det sannsynligvis ikke vil bli avholdt NM i distanse i årene fremover. 

 
Vedtak:  
For å opprettholde nasjonal deltagelse og interesse rundt NM i Distanse (også som et ledd i å 
øke rekruttering og interessen rundt nasjonale distanseritt) innvilges søknaden fra GU-Di. Dog 
med begrensning til 2 (to) år, altså år 2017 og 2018. Deretter skal prøveordningen evalueres 
og eventuell ny søknad må sendes til FS. FS presiserer at dette ikke gir presedens for andre 
grener og søknaden er innvilget som et unntak med begrenset prøvetid, kun for Distanse. 

 
38/16 MANDATER 

Dette gjelder mandater til forskjellige utvalg og komiteer, der FS utnevner/godkjenner. Ref 
Sak 52/15 og 20/16. 
 
Vedtak:  
Administrasjonen jobber videre med mandater til Grenutvalg. FS presiserer at adm. har både 
myndighet og ansvar for GUs fremdrift og gjennomføring av aktiviteter. 
Videre bør dette være utgangspunkt for en større og grundigere diskusjon, der hele 
organisasjonen bør høres. Saken må sees i sammenheng med Sak 40/16 

 
39/16 FORSLAG VEDR PÅBUD AV GODKJENT HJELM 

Bakgrunnen for endringen er at FS ønsker, av sikkerhetsmessige hensyn, å avskaffe hatt som 
godkjent hodeplagg, under konkurranser også i de høyere klasser. FS oppfordrer til 
reglementsendring på neste TKr møte, som avholdes høsten 2016.  
 
Vedtak:  
Det innføres krav om godkjent hjelm ved alle konkurranser arrangert i Norge, bortsett ifra de 
grener hvor dette av sikkerhetsmessige grunner frarådes.  
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40/16   VURDERING AV DEN ORGANISASJONSMESSIGE OPPBYGGINGEN AV NRYF 

Hallgeir Oftedal, Guri Ramtoft og Ingvild Østli fremmet forslag om en bred 
organisasjonsmessig gjennomgang av oppbyggingen av NRYF sentralt, i kretser/regioner og 
underliggende komiteen.  En slik gjennomgang må forankres gjennom vedtak på tinget i 2017, 
og komme til endelig behandling på tinget i 2019.   
 
Vedtak:  
Det opprettes et utvalg som får til oppgave å vurdere den organisasjonsmessige oppbyggingen 
av NRYF, særlig med henblikk på antall kretser og regioner. Utvalget får også til oppgave å 
vurdere hensiktsmessigheten i organiseringen av aktivitetene gjennom grenutvalg, med 
underliggende komiteer.  

 

41/16 ORIENTERINGSSAKER 
1. Behov for eget disiplinærutvalg 

To FS repr (Hallgeir Oftedal og Lill Svele) og to fra TKr (Torunn Knævelsrud og Tom Brunsell) 
har vurdert behovet blant annet for et disiplinærutvalg i NRYF. Utvalgets forslag til FS er at et 
slikt utvalg foreløpig ikke blir opprettet. 
Utvalget har også kommet med flere andre forslag til FS.  
FS ba om at dette blir satt på agendaen på neste FS møte (29/9) for realitetsbehandling og evt 
vedtak. 
 
Videre henvises det til vedtakssak 40/16 og FS mener at dette bør tas med videre, i den 
sammenhengen.                        

 
2. Status fra adm. vedr Rapporten fra Hestevelferdsutvalget 

Her vises det til sak 10/16 i FS møtet fra 25/2-16, hvor Torunn Knævelsrud presenterte 
hestevelferdsutvalgets rapport. Rapporten ligger på: 
http://www.rytter.no/hestekunnskap/hestevelferd/  
 
Rapporten vil være med i utviklingen av en større Holdningskampanje som er under arbeid, 
for hele NRYF, initiert av adm. og lanseres høsten 2016. 
 

3. Status overgrepssak i Bergen 
Ankesaken er berammet til slutten av oktober i Gulating lagmannsrett. Representanter fra 
FS/adm vil være tilstede under rettsaken. 

  
42/16 ÅPEN POST 

1. Nytt Tolldirektiv blir innført fra 1/9-16.  
Det gjelder innstramming av informasjon og større krav til dokumentasjon ifm innførsel av 
utenlandske hester, som deltar på stevner i Norge. 
Dette er en viktig service til våre medlemmer og arrangører som vi ønsker å kunne fortsette 
med. Etter regelendringen ser adm at det blir krevende og en betydelig økning i 
arbeidsmengden for administrasjon. Vi går derfor i dialog med Tolldirektorat for å se om vi 
kan finne en løsning som ivaretar rytternes, arrangørenes og våre interesser.  

http://www.rytter.no/hestekunnskap/hestevelferd/
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FS ved Jan Fredrik Furøy og adm vil jobbe for å bygge enda større forståelse for konsekvenser 
for hver innførsel, men også for ryttersporten generelt, overfor Tolldirektoratet og andre 
aktuelle instanser.  


