
 

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  

Møteprotokoll 
 
Fra: Forbundsstyremøte 
Nr/år/dato: 2/2018/2302 
Tilstede: Tore Sannum, Hallgeir Oftedal, Ellen Dehn Arvesen, Sissel Haugslien, Heidi Nässelqvist, Totto 
Hartmann  
Sekretær: Ellen Damhaug Scheel 
Andre til stede: Revisor Otter Brødholt og økonomisjef Mesud Burzic under sak 12/18 
Meldt forfall: Elsa Klakegg, Arne Falbach, Ingvild Østli, Jan Fredrik Furøy, Thora Ranum Nyhagen 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen, publisert på 
rytter.no 
Saksnr./år: 11-20/18 

 
 

 

 
President Tore Sannum ønsket velkommen og spurte om noen hadde innvendinger til innkallingen. Det var 
ingen innvendinger. Ingen meldte seg inhabile i noen av sakene. 
 

SAK 11/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Protokoll fra FS møte nr 1/18, tidligere godkjent pr mail. Ingen ytterligere kommentarer. 
 

SAK 12/18 REGNSKAP NRYF OG COMPET IT 2017  
NRYF Regnskap 2017 ble presentert av økonomisjef Mesud Burzic og revisor Otter Brødholt.  Videre 
ble det henvist til regnskapet for CompetIt 2017, som lå ved innkallingen ment som informasjon. Det 
sistnevnte da det er generalforsamlingen i CompetIt som skal godkjenne regnskapet. 
 
Vedtak:  
Regnskap NRYF 2017 ble godkjent og regnskap CompetIt 2017 tas til etterretning 
 

SAK 13/18 RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023  
President Tore Sannum informerte om at de 3 FS oppnevnte arbeidsgruppene, som skal komme med 
forslag ift nytt Rytterpolitisk dokument/Strategiplan 2019-2023, er i rute etter tidligere oppsatt 
tidsplan. Første konkrete gruppepresentasjon er planlagt på FS møtet i april. Forankring i hele 
organisasjonen vil skje fortløpende ila sensommer/høst. 
 

SAK 14/18 HOLDNINGER I RYTTERSPORTEN OG SANKSJONSMULIGHETER 
Utsatt til neste FS møte i mars 
 

SAK 15/18 KRETSMESTERSKAP STATUS  
Bakgrunn: 
Det er stadig færre som deltar på kretsmesterskap og KM har mistet noe av sin tidligere status.  
Flere rideklubber har store utfordringer med å skaffe lag og kretsen har problemer med å få klubb til å 
arrangere KM. Det har utviklet seg en negativ trend, eller lav interesse, vedrørende å vinne 
kretsmestertittelen. Dette kan ha mange årsaker, men det er viktig å vurdere dette og igangsette etv 
tiltak, dersom KM skal opprettholdes i alle kretser. 
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Utfordring: 

Hva skal egentlig et kretsmesterskap være og for hvem? 

1. Et stevne med relativt høyt nivå, ved å øke kravene og dermed statusen? 

2. Mesterskap for de som ikke har høyere ambisjoner enn å ri på kretsnivå og trives med det? 

3. Læreplass for å forberede hest/rytter, til høyere klasser/NM? 

4. Skal det være en øvre grense for hva rytter tidligere har deltatt i/oppnådd, for å kunne starte i 

KM? 

5. Rekrutteringsplattform for å holde ryttere i sporten? 

6. Utdanningsplattform? 

7. KM endres til et større regionsmesterskap? 

 

Vedtak:  

Disse og andre aktuelle spørsmålsstillinger tas inn i Organisasjonsprosjektet (se Sak 18/18 a) som FS 

tidligere har igangsatt. Sportsavdelingen må i tillegg utrede fra sitt ståsted. Deretter tas det inn igjen til 

diskusjon og beslutning i FS. 

 
SAK 16/18 FORDELING FS REPRESENTASJON NM 2018 

Utsettes til neste FS møte i mars. 
 

SAK 17/18 MANDAT GRENUTVALG VEDR ÅPENHET 
Saken vil tas opp på neste FS møte, da med konkret forslag til nye mandater med tydelige instrukser. 
Dette for å ivareta gode og åpne prosesser ved valg av nye medlemmer til utvalg, komitèer og andre 
engasjement i NRYF. 
 

SAK 18/18 ORIENTERINGSSAKER 
a. ORGANISASJONSPROSJEKTET (ref Sak 61/17). Styremedlem Hallgeir Oftedal informerte om at 

prosjektet er godt i gang og første møte med hele arbeidsgruppen er gjennomført og 
prosjektet er ajour ift oppsatt fremdriftsplan. Det innhentes erfaringer fra andre nordiske land 
og fra andre særforbund, for å få idèer og se på muligheter i vår organisasjon. Forslag fase 1 
blir presentert på FS møtet i juni. 
 

b. SAMARBEID RIDESKOLER OG REKRUTTERING. Generalsekretær Ellen Damhaug Scheel la frem 
en tidslinje fra prosjekt «Samarbeid med rideskoler» ble igangsatt i 2016 og frem til i dag. 
Admin jobber videre med dette for å finne gode løsninger for samarbeid, innenfor de 
rammene NRYF kan igangsette tiltak ift NIFs retningslinjer, for å sikre rekruttering fra 
rideskolene inn i ryttersporten. 
 

SAK 19/18 ALDERSGRENSE GRØNT KORT  
For å sikre rekruttering til ryttersporten, er det viktig at mange får muligheten til å prøve seg. Det skal 
være naturlig for barn å begynne med ponni, for så å gå over til hest.  

 
Ved å tillate 6 års grense til GK kan vi øke rekruttering til sporten og få en tidligere øving på 
«hjemmebane» til de som innehar nivået for å bestå GK. Ansvarlig person for rytter får også tid til å få 
mer kunnskap om det å være på stevner før man beveger seg utenfor egen stall 
Konsekvensen ved å endre aldersgrensen vil være at man kan ta ut rytterlisens fra fylte 6 år. Kravet for 
å ta ut rytterlisens er at utøveren har Grønt Kort. I tillegg vil de med grønt kort fra fylte 6 år kunne 
delta i utvidet klubbstevne.  
En forutsetning for å senke aldergrensen til 6 år, er at materiellet tilpasses aldersgruppen. 
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Vedtak:  
Forbundsstyret vedtar å endre aldersgrensen for å ta grønt kort, fra 8 år til 6 år, med umiddelbar 
virkning. 
 

 
SAK 20/18 ÅPEN POST 

a. Status interne arbeidsforhold.  
Ansatterepresentant Heidi Nässelqvist og GS Ellen Damhaug Scheel informerte om at det var 
godt miljø i admin, men at admin hadde fokus på å bli enda mer profesjonelle og effektive 
fremover, også i forhold til digitale plattformer/løsninger og kommunikasjon. 
 
b. Veterinær med tidligere autorisasjon som teknisk personell (TP) i NRYF.  
GS Ellen Damhaug Scheel informerte om at en veterinær med tidligere TP autorisasjon ønsket 
å gjenoppta sin autorisasjon i NRYF. De siste årene har vedkommende vært tilknyttet 
distansesporten i UAE (De arabiske emirater) og i den forbindelse ble det vedtatt en 
utestengelsesdom på han i Domsutvalget/Tribunalen i FEI, som nå er avsluttet. Admin ved GS 
har tidligere skriftlig gitt han beskjed om at NRYF ikke ønsket han inn som representant for 
Norge. Dette med støtte i KR1 §114 og KR1 vedlegg 5 pkt 1.4. FS støttet admin sin beslutning, 
og la i tillegg til grunn en avgjørelse fra 1998 i tvistenemnda til Norges Fotballforbund. Der fikk 
en klubb medhold i kravet om at et medlem som ikke var valgt men oppnevnt/utnevnt til en 
oppgave i klubben, kunne fratas oppgaven. Konklusjonen var at organisasjonsleddet selv 
bestemmer hvem som skal ha oppgaver som ikke er valgte tillitsverv.  
 
c. Forslag representant til styret i SFF (Særforbundenes fellesorganisasjon).  
FS ble enige om å sende forslag på Visepresident Ingvild Østli som kandidat inn i SFF styret. 
Hun er for øvrig tatt inn i arbeidsutvalget til SFF som skal utvikle neste Strategiplan for SFF. 
Men uansett, ønsker FS henne som kandidat til SFF styre de neste aktuelle årene. GS sender 
forslaget til SFF, innen fristen 20.mars. 

 
 
 
 
 
 
 
 


