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NORGES RYTTERFORBUND 

Fra FS Nr. 9/2015 3. september 2015 

Medlemmer til stede: Ingvild Østli, Hallgeir Oftedal, Heidi Nässelqvist, Stian Øglænd, Rolf Nøstdahl, Guri Ramtoft (leder Ungd.komiteen), Jan 
Fredrik Furøy (vara) 

 Sekretær: Elin Gravdal 

 

Andre til stede:  Ellen Damhaug Scheel  
Mesud Burzic, Elin Gravdal 

 

Forfall medlemmer:  Fraværende medlemmer:  

Totto Hartmann, Sissel Haugslien, Anne Gina Fredriksen, Lill Svele 

 

Saksnr./år 
 

 

 

Stian Øglænd var forhindret fra å møte kl. 15.00, og kom derfor noe senere.  

Hallgeir Oftedal ønsket derfor velkommen i hans sted, og spurte om noen hadde  

habilitetsinnsigelser til sakslisten, noe ingen hadde. Det var ingen kommentarer til sakslisten. 

 

 

58/15 PROTOKOLL 07/2015 og 08/2015  

 

Vedtak: 

Protokoll 07/2015 ble vedtatt. 

Protokoll 08/2015 ble vedtatt. 

 

 

59/15 ØKONOMI  

 

Mesud Burzic orienterte vedrørende Regnskapsrapporter pr 31. juli 2015.  

 

Vedtak: 

FS tar regnskapsrapporten til orientering.  

 

 

60/15 HANDLINGSPLANER 

 

Forbundsstyrets Fokusområder for 2015-2016 ble fremlagt av hver enkelt gruppe, ved 

gruppeleder. Arbeidet er kommet langt, og hver gruppe har kommet opp med konkrete 

forslag. Mål er å samkjøre forslag og ideer fra hver gruppe slik at styret til slutt ender opp 

med noen få, konkrete og overordnede saker som FS hovedsakelig skal arbeide med.  

 

Gruppene, basert på hovedområdene i Rytterpolitisk Dokument, er som følger: 

 

1. NRYFs plass i samfunnet, kommunikasjon, omdømme & alliansebygging politisk – 

v/Ingvild Østli, Hallgeir Oftedal, Guri Ramtoft. 

2. Bredde, aktivitet og rideklubber – v/Guri Ramtoft, Sissel Haugslien. 

3. Toppidrett – v/Totto Hartmann, Anne Gina Fredriksen. 

4. Utdanning trenere og teknisk personell – v/Jan Fredrik Furøy, Lill Svele. 

5. Anlegg – v/Sissel Haugslien, Guri Ramtoft.  

6. Alliansebygging kommersielt/sponsing – v/Anne Gina Fredriksen, Totto Hartmann.  
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Gruppe 1, 2, 4 og 6 ble presentert ved på styremøtet. Gruppe 3 og 5 blir presentert på 

kommende styremøte.  
 

Vedtak: 

FS tar ovennevnte til orientering. Gruppene arbeider videre basert på innspill, og ser om 

ulike grupper har saker som kan slås sammen. Målet er at vi sitter igjen med 4-5 overordnede 

saker som FS skal arbeide med de kommende årene. Saken tas opp igjen på neste styremøte.  

 

 

61/15 BEREDSKAPSPLAN / KOMMUNIKASJONSPLAN 

 

Under styrets samling 18.–19. mai 2015 ble det vedtatt at FS ønsket en plan for 

kommunikasjon og beredskap ved alvorlige hendelser. Hallgeir Oftedal har utarbeidet et 

forslag som ble lagt frem for styret.  

 

Vedtak: 

FS hadde noen mindre innspill, blant annet at man skal informere/rådføre seg med NIF i 

saker der de kan bistå/bli en berørt part. Dokumentet ble vedtatt og ligger vedlagt.   

 

 

62/15 IRETTESETTELSESKORT  

 

På FS-møte 07/2015 ble det tatt opp om NRYF skal offentliggjøre irettesettelseskort.   

Det ble vedtatt at spørsmålet skulle utredes nærmere i samarbeid med TKr. Det er blitt gjort,  

og TKr har kommet med sin vurdering, se nedenfor: 
 

«I flg KR I Tillegg 9 pkt 4.a skal skriftlig irettesettelse ved overtredelse av § 174 (Avstraffelse og 

ukorrekt behandling av hest) og § 175 (Utilbørlig opptreden) offentliggjøres med navn. Andre 

skriftlige irettesettelser er det også meningen skal offentliggjøres, men da bare med type forseelse. 

Dette er en gammel regel som det tidligere ikke har vært reist spørsmål ved. Reglene ble fastsatt av FS 

i sin tid. 

 Begrunnelsen for offentliggjøring av selve forseelsen er i oppdragende hensikt – dvs at folk skal se 

at det reageres ved brudd på reglementet 

 Begrunnelsen for offentliggjøring av også navn ved brudd på §§ 174 og 175 er todelt:  

o Disse overtredelsene er mer alvorlige enn andre overtredelser som kan føre til skriftlig 

irettesettelse. Offentliggjøringen er en slags «tilleggsstraff» for å vise denne forskjellen. 

o Folk har gjerne sett hendelsen på stevneplassen, og det er viktig å vise at slike hendelser blir 

sanksjonert av NRYF. 

o Begge disse begrunnelsen mener vi har preventiv effekt. 

TKr mener dette er en god ordning. Slike sanksjoner gjelder relativt alvorlige regelbrudd, og det er 

viktig at andre ser at det reageres på slike brudd. Det er de som pådrar seg irettesettelsen, som er 

ansvarlige for hendelsen, og de vet på forhånd hva de risikerer. Slike saker blir grundig utredet med 

innhenting av uttalelser fra både den som sanksjoneres og fra vitner, og det er full klagerett på 

sanksjonen før saken er endelig avgjort og navnet blir offentliggjort. 

Vi har ikke mange slike saker. TKr mener det er fullt forsvarlig, logisk og preventivt at de 

offentliggjøres. 

Advarselkort (skriftlig advarsel) ilegges av steward og er ingen sanksjon. Advarselkortet skal leveres 

til OD, som skal vurdere om det skal ilegges sanksjon. Advarselkort skal ikke offentliggjøres.» 
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Vedtak: 

FS ønsker at Irettesettelseskort skal ha en preventiv effekt, og vedtar enstemmig at  

Irettesettelseskort offentligjøres i bladet Hestesport og i FS-protokollene med sted / dato  

/grunn-§ / (samt med navn ved avstraffelse av hest, §174, og utilbørlig opptreden, §175).   

Dette gjelder fra 3. september. 

 

 

63/15 ORIENTERINGSSAKER 

 

 Oppsummering fra årets NM – presentert av FS-medlemmet som var tilstede.  

Tilstedeværelsen oppleves meget positivt både for arrangør, utøvere og FS.  

 Diverse info fra administrasjonen – v/GS.  

o Samarbeid mellom de 4 ledende hesteorganisasjonene (Norsk Jockeyklubb, 

DNT, Norsk hestesenter og NRYF) Dette arbeidet har resultert i dokumentet 

«Et løft for norske hestenæring» som inneholder en beskrivelse av dagens 

situasjon med utfordringer og konkrete forslag til tiltak for å styrke kvaliteten 

på hestehold og sikre bedre tilbud til barn og unge, dyrevelferd og folkehelse. 

Dokumentet ble overlevert Landbruksdept v/ statssekretær Hanne Blåfjelldal 

med alle organisasjonene tilstede, tidligere i september. 

 PDF av dokumentet blir lagt på rytter.no 

o Internasjonale møter høsten 2015 hvor NRYF deltar ved president eller 

visepresident og GS: 

 Nordisk møte i Danmark med hestevelferd og evaluering av NBC som 

hovedfokus 

 EEF møte i Polen med fokus på valg, OL og europeisk samarbeid. 

 FEI møte i Puerto Rico med hovedfokus på utvikling av sporten og 

økonomiske rammer 

 NIF har godkjent Norges Rytterforbunds lov, som ble vedtatt på Ryttertinget 22. mars 

2015 med følgende endring:  

o Ungdomskomiteen oppnevnes av Ryttertinget.  

o Teknisk Komité reglement (TKr) oppnevnes av Forbundsstyret. 

NIF fattet vedtaket i henhold til NIFs lov § 2-2, og Idrettsstyrets delegasjonsreglement 

pkt. 2.1. 

 Orientering fra CompetIT – v/Rolf Nøstdahl 

 Nytt medlem i GU-S. Åse Mortensen har valgt å trekke seg fra GU-S. Grenutvalget 

innstilte Tonje Mariero Moe som nytt medlem. Dette ble enstemmig godkjent av FS. 

GU-S består nå av følgende medlemmer: 

Jon Harald Gulliksen (leder)  

Marianne Lensebråten  

Tony A. Hansen 

Line Brusletto 

Tonje Mariero Moe 
 

 

64/15 – KLUBBNYTT 

 

Nye klubber: 

Nordtvet Rideklubb   Oslo og Akershus Rytterkrets 
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Navneendring: 

Selbu Hestesportklubb   Sør-Trøndelag Rytterkrets 

(tidligere Neadalen Hestesportklubb) 

 

Vedtak: 

FS tar ovennevnte til orientering. 

 

 

65/15 – ÅPEN POST 

 

Det var ingen saker her 

 

 

 

 

 


