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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat 
Fra: TK-møte 2022    
Dato: Lørdag 05. november 2022 
Tid: Kl. 10:00 – 12:30 
Sted: NRYF’s lokaler, Sognsveien 73, Ullevål Stadion 
Til stede: Torunn Knævelsrud (leder TKr), Nasrin Zorriasateiny (TKr), Ivar Alme (TKr/SDK), Harald Farbrot (TKr), 
Kari Eiesland (SU-Di/DiDK), Elin Westrum Hilling (SU-K), Mari Næss (SU-MG), Hege Sætre (SU-Para), Yri 
Øverland (SUV), Mai-Helen Osrønningen Kjærnes (SK), Janne Tronsrud Halstenshov (DDK), Marte Sneeggen 
(TKK), Frank Helk (SBK), Marianne Tveter (SSDK), Tore Sannum (FS-President) 
 
Forfall: Hege Eeg (TKr), Thea K. Backe Jansen (SU-S), Unni Henriksbø (SU-D), Sissel Røinås (SU-F), Guri Haarr 
(Kontaktveterinær), Lene Anett Enger Juliussen (TKF), Cassandre Bach-Gansmo (Norsk Fjordhestlag) 
 
Øvrige til stede: Beate Heieren Hundhammer (NRYF-Generalsekretær), Nina Johnsen (NRYF-Sportssjef), Ingrid 
Dokmo (NRYF- Sportskoordinator), Rebekka Kaagaard (NRYF-Sportskoordinator), Lillann C. Jebsen (NRYF-
Utviklingskonsulent) 
 
Referent: Lillann C. Jebsen  

 

 
 

Saksbehandling KRI v/ Torunn Knævelsrud  
Torunn Knævelsrud hadde en gjennomgang over hvem som var til stede og en kort presentasjon over 
hvem som har møterett, talerett og stemmerett.  
 
Nedenstående saker er basert på innkommende innspill til reglementsendring i KR I fra 
forbundsstyret, sportsutvalg, fagkomiteer, samt hele rytter-Norge. Etter gjennomgang av TKr var det 
10 saker som ble vurdert relevant å behandle på TK-møtet. 
 
Ut over nedenstående saker ble TK også informert om at i løpet av året som kommer vil prosessen 
rundt ponnimåling og autorisasjon av ponnimålere i Norge bli gjennomgått. 
 
For grenspesifikke endringer skal dette sendes inn til TKr innen 08.01.2023. 

 
 
Sak 1/22 – Kopi av pass og andre dokumenter kan sender på e-post ved påmelding 
Det er et ønske om å åpne opp for muligheten for å ta imot kopi av pass og andre papirer på e-post 
ved påmelding slik man kunne under pandemien. Det letter arbeidet betraktelig for arrangørene 
under stevnet, og eventuelle feil kan oppdages tidlig nok til at det er mulig å gjøre noe med det. 
 
Kommentar fra TKr 
TKr støtter at arrangøren kan be om dette, men at det ikke skal være et krav 
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Hva tenker TK: 
At arrangøren kan be om å få tilsendt kopi av pass og andre papirer på e-post er greit, men det må 
ikke erstatte det å ha med passet på stevner. Ulempen med å sende pass via mail er at man ikke kan 
være 100% sikker på at det man får tilsendt av dokumenter tilhører hesten som skal starte. I Sverige 
må alt ligge digitalt og på stevneplasser blir tilfeldige pass trukket ut til kontroll. En mulig løsning er å 
gjøre det slik at eierne av hesten selv må skrive inn alle vaksinene til hesten i NRYFstevne og hvis 
vaksinen ikke er i orden eller oppdatert får de ikke meldt på stevne. Utover det må overdommer ta 
stikkprøve av pass på stevner og kryssjekke vaksinen mot det som står oppført i NRYFstevne. 
 
Konklusjon: 
NRYF administrasjon skal sjekke, i løpet av 2023, om foreslått løsning vil være mulig å implementere i 
NRYFstevne. 

 
Sak 2/22 – Arrangere KM basert på nivå  

Ønske om et alternativ til individuelle aldersbestemte mesterskap der det kan arrangeres KM på nivå. 
Se eget vedlegg nederst i dokumentet. 
 
Kommentar fra TKr 
Inndeling av KM er diskutert mange ganger, og konklusjonen har hver gang vært at KM skal speile 
NM. Inndeling av KM er policy og må avgjøres av FS. Innspillet inneholder veldig mange momenter, 
som må ryddes i: Hva er viktig for KM, og hva er egentlig utfordringer for alle D/L-stevner?                                            
KM må følge ett felles konsept - enten klassenivå eller aldersnivå - må være gjenkjennelig på tvers av 
kretser. Bør bygge på enten NM-konseptet eller LM-konseptet. Det er stor fleksibilitet innenfor 
statuttene - oppdelingen behøver ikke omfatte flere aldersgrupper enn man har grunnlag for. 
Sammenslåing av KM mellom kretser forutsetter selvfølgelig at man har felles statutter. Dispensasjon 
fra KR I § 153 kan ikke gis, og iallfall ikke av grenutvalg. Kretsene kan i dag velge både hvor mange og 
hvilket nivå de vil ha KM i. Slå sammen hest og ponni er fullt mulig etter vanlige regler for dette - da 
blir det ett mesterskap der ponni ikke skilles spesielt ut.   Det er ikke noe i KM-statuttene som tilsier 
behov for veldig mange klasser - mange og små klasser er ikke et problem bare for KM-stevner.                                                                                          
Åpne finaleklasser tar glansen fra KM-vinneren dersom vedkommende blir slått av deltakere som ikke 
er med i KM. 
 
Målet i møtet må være å bli enige om å lage en innstilling til FS om et nytt format for KM eller ikke. 
Formatet bør enten bygge på NM-formatet (som i dag) eller på LM-formatet. TKr bør få i oppdrag å 
utforme innstillingen basert på hva som kommer frem i diskusjonen. Jeg tror også de to 
alternativene bør ut på høring til kretsene før det kan tas en endelig beslutning. 
 
Hva tenker TK: 
Siden dette er en sak som kommer opp flere ganger er det et signal om at noe ikke fungerer. Her må 
det jobbes videre for å komme frem til en god løsning. Bør undersøke nærmere om hva som egentlig 
er problemet med dagens modell da det kan være flere faktorer som spiller inn til at det er vanskelig 
å gjennomføre. Kan det være at statuttene som er satt opp av rytterkretsen er for vanskelige å 
forholde seg til, tidspunktet for KM, teknisk personell, andre tilbud har gjort at KM ikke er like 
attraktivt lenger, el.? Kan ønskes at det samarbeides mer mellom kretsene og at de tar et ansvar og 
er engasjerte i hva og hvordan det blir satt opp. En høring til rytterkretsene, for å finne ut av hvor 
skoen trykker, kan være nyttig. 
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Konklusjon: 
TKr gjør en gjennomgang av to ulike konsepter basert på hhv NM-modellen (dvs dagens modell 
med aldersrelaterte mesterskap) og LM-modellen (med mesterskap på klassenivå) og lager 
innstilling til FS. Innstillingen må godkjennes av TK.  
 

Sak 3/22 – Obligatorisk oppstalling på NM og NM-Lag 
Flere grener har en utfordring med obligatorisk oppstalling på NM og NM-Lag. Da det er ofte få 
startende og stevnet blir i enkelte tilfeller kun avholdt over en dag blir det en stor kostnad å dekke 
teltstaller som må importeres. Disse arrangementene avholdes også ofte på steder hvor det ikke er 
fasiliteter til å ha oppstalling. Må det være obligatorisk oppstalling for alle grenene? 
 
Hvis det må være obligatorisk oppstalling, foreslår SU-MG å tilføye i reglementet at obligatorisk 
oppstalling på stevneplassen gjelder både bokser og paddocker.  
 
Begrunnelse: Vi er avhengig av store baner når vi skal arrangere Mounted Games konkurranser. Per i 
dag er det svært få baner i Norge som er store nok, og det er ikke tilstrekkelig med bokser på alle 
arenaene. Vi løser dette ved å ha hestene i paddocker, noe som fungerer veldig godt for oss. Dette 
skjer da på et avgrenset område. I motsetning til andre grener, så er dette en vanlig måte å 
"oppstalle" hestene på også på internasjonale konkurranser. Paragrafen om obligatorisk oppstalling i 
boks under Norgesmesterskap gjør at utvalget av baner blir mindre, og vanskelig for enkelte klubber 
å avholde mesterskapene. Både fordi det krever mer å finne et nytt anlegg og fordi kostnadene øker 
når de ikke kan bruke det anlegget de allerede har.  Vi ønsker derfor å søke om å endre paragrafen til 
at det kan være tillatt å sette opp paddock også på NM. Dette vil gjøre at flere klubber har mulighet 
til å avholde mesterskapene og at vi kan utnytte de anleggene som allerede er i bruk.  
 
(Krav om dopingboks og/eller karanteneboks skal fremdeles overholdes) 
 
Kommentar fra TKr 
Poenget med obligatorisk oppstalling under NM er å ha god kontroll med håndtering, ridning, 
behandling og legemiddelbruk (doping) under NM. Dersom NM går over én dag, er det neppe behov 
for å kreve dette. Oppstalling i paddock kan gjøre kontrollen med hvem som har adgang til hestene 
vanskelig? Men verd å vurdere. 
 
Hva tenker TK: 
Under et NM må arrangører ha mer kontroll over sikkerhet, hestevelferd, rettferdighet, og rutiner 
ved eventuelt en doping kontroll. Det er diskuterbart hvor hestevennlig det er å la hesten stå ute i en 
paddock en hel helg hvis det regner og blåser. Hesten må kunne hvile, legge seg ned og søke ly for 
vær og vind. Som paddocker har blitt brukt opp til nå på stevner, så har hesteeierne selv kommet 
med tråd og påler, og satt opp et område til hetsen. Det gjør at størrelsen, kvaliteten og underlaget 
på paddockene blir forskjellig. Hvis paddocker skal bli godkjent som oppstalling, må det være strenge 
krav til hvordan det skal settes opp, ha en plan for hvordan smittevern blir ivaretatt under slike 
forhold og kompasantoriske tiltak må settes opp. Noen grener har NM som går over en dag. Da er det 
ikke alltid like lett eller økonomisk mulig å ha obligatorisk oppstalling. På dagsstevner syntes det ikke 
nødvendig å ha obligatorisk oppstalling, men det må være mulig for de som kommer tilreisende å få 
tilbud om forsvarlig oppstalling. 
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Konklusjon: 
TKr vil se nærmere på utforming av regler til en eventuell oppstalling i paddock slik at at kravene om 
sikkerhet, rettferdighet og hestevelferd blir ivaretatt, samt fjerne krav om oppstalling på mesterskap 
som kun går over en dag. 
 

Sak 4/22 – Tidsskjema for stevne 
Tidskjema - ønsker at dette skal legges ut eks. mandag/tirsdag før stevnestart. Helt greit med 
midlertidige lister, men da er det igjen lettere for ekvipasjene å planlegge om eks. det blir fra 
morgenen, midt på dagen eller kvelden. Veldig kjedelig når det legges ut eks. fredag, ved lang 
kjørevei så skulle en kanskje ha kjørt på fredag. 
 
Hva tenker TK: 
En arrangør må avvente med å legge ut lister til påmeldingsfristen har gått ut, så de har en oversikt 
over hvor mange som skal starte hvilke klasser, eventuelt fordele dommere i de ulike klassene, men 
det bør være mulig å legge ut informasjon om foreløpig tidsskjema for stevne noen dager før. En 
utfordring er når påmeldingsfristen er lagt alt for tett opptil stevne. Dette bør da tas opp med de som 
godkjenner stevneinvitasjonen. Denne problemstillingen syntes å kunne løses ved å gi arrangørene 
mer veiledning fremfor å endre i reglementet.  
 
Konklusjon: 
Det bør settes større fokus på å informere og veilede arrangører, samt dele ut gode 
stevnearrangørveiledere. Det endres ikke i KR. 
 

Sak 5/22 – Statutter 
«……..Sportsutvalget fastsetter statutter for den aktuelle gren.» SU-D har det i sitt reglement KR IV og 
ikke som statutt. §§ 474 og 475. 
 
Kommentar fra TKr 
Er kanskje aktuelt å diskutere nærmere hvor mye som skal stå i KR, og hvor mye som skal stå i 
statutter for de ulike typene mesterskap innen alle grener. Denne bør med på TK-møtet 
 
Hva tenker TK: 
Sprang har egen statutt, noe de anbefaler de andre grenene gjøre. Kjøring har det som en del av 
reglementet, noe de syntes fungerer fint.  
 
Konklusjon: 
Grenene må selv vurdere hva som er mest hensiktsmessig for seg, men TKr setter noen minstekrav 
om hva som skal stå i reglementet.  
 

Sak 6/22 – Presisere begrepet konkurransemessig stand  
Presisere at en hest må være i stand til å konkurrere med påbudt og tillatt utstyr for å kunne regnes å 
være i "konkurransemessig stand" § 123.3.c 
 
Kommentar fra TKr 
TKr får inn en del saker om dette. 
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Hva tenker TK: 
På NRYF sin hjemmeside under fanen ‘’Reglement’’ bør det legges ut lenker til FEIs regler om utstyr  
 
Konklusjon: 
TK er enig i at dette bør presiseres i KR. 
 

Sak 7/22 – Sikkerhetsvest 
Sikkerhetsvest alltid tillatt (behøver ikke være godkjent type dersom ikke grenreglementet krever 
det) § 135.3 
 
Hva tenker TK: 
I dressur står det at man ikke har lov til å feste noe i salen. Det finnes en type sikkerhetsvest som 
festes i salen. Derfor kan det skape noe usikkerhet om denne typen av sikkerhetsvest er lov eller ikke. 
Det er konsensus om at det alltid må være lov å bruke sikkerhetsvest, selv de som utløses ved å være 
festet i salen, bortsett fra i voltige. Festet til salen ryker hvis rytter faller av og utløser oppblåsing av 
vesten (men ikke hvis rytter faller sammen med hesten). 
 
Konklusjon: 
Presiser i reglementet at det alltid er lov til å bruke sikkerhetsvest, bortsett fra i voltige.  
 

Sak 8/22 – Aldersgrense teknisk personell 
Informere TK om vedtak fra FS vedrørende aldersgrense teknisk personell. 
Se eget vedlegg nederst i dokumentet. 
 
Sak til diskusjon, trengs det etter denne regelendring en ytterligere spesifisering i Tillegg 5.1.4 hvor 
det står at «Autorisasjonsmyndigheten kan også beslutte degradering eller oppheve autorisasjon 
ved for svake faglige ferdigheter eller manglende skikkethet»? 

 
Konklusjon: 
Teksten i reglementet etter fjerning av aldersgrensen syntes å være god nok, men tekniske komiteer 
må tenke igjennom betydning dette vil ha for teknisk personell. 
 

Sak 9/22 – UK-stevne 
Ref § 140 – Stevnekategorier og terminlister 
Punkt 2 (UK) stevner. Pt er det satt begrensing til antall klubber som kan være representert ved UK 
stevner. Ved opprettelse av stevneinvitasjon vet man ikke hvilke klubber som vil komme, og det viser 
seg gjentatte ganger at en må avvise ryttere som ikke er medlem i en invitert klubb, selv om det er 
noen av de inviterte klubbene som ikke har deltakende ryttere. I og med at det for sprang allerede er 
satt begrensing med tanke på høyde, så er sikkerhet og vanskelighetsgrad ivaretatt. Behøver det 
likevel en begrensing i sprang utover klassenivå kan dette gjøres ved f.eks. å begrense antall 
deltakere hver dag til f.eks. maks 100 deltakere. UK-stevner er en fin arena for nye arrangører til å 
trene på arrangement, enda bedre om en slipper å ta hensyn til spesielt inviterte, slik at en kan sikre 
at alle som ønsker å delta har mulighet til dette. Vi ber derfor om at denne setningen strykes fra 
punkt 2 "(UK) er åpent for medlemmer av maksimalt 6 navngitte klubber (inkludert 
arrangørklubben(e))" og erstattes med "medlemmer av rideklubber som har GK". 
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Et annet innkommet innspill er å øke antall inviterte klubber på UK-stevner til minst 8 klubber. 
Begrunnelsen er at det ofte kun er ett par stk. som melder seg på fra hver klubb og da blir det lite 
lønnsomt for klubbene å arrangere disse stevnene. Stevnene ender ofte med å bli avlyst. 
 
Kommentar fra TKr 
TKr har fått innspill om UK-stevnene flere ganger tidligere. Utfordringen TKr har pekt på, er 
behovet for tydelig avgrensing mellom klubbstevner/utvidede klubbstevner og D-stevner. Det 
ser ut som at mange ønsker å arrangere UK-stevner som ligner veldig mye på D-stevner, men 
uten samme krav til f.eks. lisenser og teknisk personell som på D-stevner. Derfor handler dette i 
stor grad om policy. 
 
Men vi kan ikke bare fjerne eller endre en regel uten å klare alternativer og kjenne 
konsekvensene. 
 
For å gå inn i en slik endring, må vi ha 

- en omforent forståelse av formålet med utvidete klubbstevner   
- beskrivelse av alternativer 
- belysning av konsekvensene av aktuelle alternativer.  

 
Hva tenker TK: 
Det er viktig at UK ikke blir konkurrerende med D-stevner, og et sted hvor man kan slippe unna med 
lavere reglementskrav. Dessverre kommer det inn mange dispensasjonssøknader for å kunne få inn 
nok deltagelse på et UK-stevne. Man har også opplevd at noen klubber ikke blir invitert fordi de ikke 
kommer med mange nok utøvere. Hva om man i stedet for å skille UK og D-stevnene på antall 
klubber, heller avgrenser det med klassenivå. At UK stevner inneholde klasser opptil et visst nivå, 
mens på D-stevner avholdes det klasser fra et visst nivå, og ev et maks antall startende på UK 
istedenfor maks antall klubber. 
 
Konklusjon: 
Dette er et spørsmål om policy som sendes videre til Forbundsstyret. 
 

Sak 10/22 – Annet 
• Informasjon fra NRYF administrasjon vedrørende ‘’Morgendagens ryttersport’’ 

• Tidsfrist for gren-reglementene. Fastsettes i møtet. Gjelder også grenspesifikke krav til KR I 
Tillegg 5 om autorisasjon. 

 
 
  



 

7 
 

Vedlegg 
 

 
Sak 2/22 – Arrangere KM basert på nivå  
Til den det måtte angå  
 
Vi er flere rytterkretser fra både sør, nord, midt, øst og vest som ønsker å søke om reglementsending for 
kretsmesterskap (KM) individuelt i alle grener. De seinere årene har vi opplevd dalende interesse for KM 
og mange kretser sliter med å få nok startende til å avholde aldersbestemte mesterskap. Hvert år blir en 
rekke av de aldersbestemte, individuelle mesterskapene avlyst. Vi ser at det er ulike behov i vårt 
langstrakte land og at det er stor variasjon både i nivå og antall ryttere/kusker i de forskjellige kretsene. I 
hestesporten konkurrerer ekvipasjene oftest på tvers av alder og kjønn, og dette bør gjenspeiles i også i 
KM. Mange kretser har tonet ned eller kuttet ut KM til fordel for andre mesterskapsarrangementer som 
favner bredere fordi det er få ryttere i aldersbestemte klasser og fordi nivået varierer fra år til år. Kretsene 
opplever også at det kan være vanskelig å få klubbene til å være vertskap for KM fordi det gjerne betyr få 
startene, mange lukkede klasser og en overhengende fare for avlysning. I tillegg har flere kretser fått ulike 
tilbakemeldinger på søknader om avvik fra de satte KM statuttene av de ulike sportsutvalgene i forbundet 
og det oppleves som urettferdig.  
 
Rytterkretsene ønsker å gjøre de individuelle kretsmesterskapene mer attraktive for både klubber og 
deltakere, men for å få til det er det behov for mer fleksibilitet i organiseringen av KM. Per i dag kan KM 
arrangeres for ponni, junior/ YR og senior/åpen (med noen unntak). Vi ønsker å søke om et alternativ til 
individuelle aldersbestemte mesterskap der vi kan arrangeres KM på nivå. Dette er et forslag med stor 
støtte i mange av kretsene, klubbene og utøverne. Vi ønsker altså ikke å fjerne dagens ordning, men å 
åpne for en alternativ organisering slik at den enkelte krets kan velge den mesterskapsorganiseringen som 
er mest hensiktsmessig for nivået i sitt område. Vi opplever at rekrutteringen til konkurranser i 
hestesporten er synkende, og er av den oppfatningen at en ny organisering av kretsmesterskap kan bidra 
til rekruttering. Dersom KM kan organiseres etter nivå er det også lettere for nabokretser å arrangere KM 
sammen fordi klassene nettopp går på nivå. Flere av oss har forsøkt å slå sammen KM i nabokretser for å 
få flere startende, men det har ikke latt seg gjøre fordi det er ulikt nivå på de aldersbestemte klassene i 
ulike kretser. KM ville da blitt på for lavt nivå for rytterne i den ene kretsen og for høyt for rytterne i den 
andre. Vi har sett til statuttene for landsmesterskapene i for dressur og sprang og mener en liknende 
organisering er hensiktsmessig for kretsmesterskapene. Vi håper at vi fra 2023 kan å mulighet til å 
arrangere KM etter nivå.  
 
Videre er det behov for at kretsene selv kan velge hvor mange og hvilke nivå de vil arrangere KM i. Det må 
også være rom for at kretsene selv kan gi mesterskapene navn som er hensiktsmessige for sine ryttere. 
Det kan eksempelvis være navn som KM rekrutt, KM amatør eller KM åpen, eller KM lilletour, KM 
mediumtour og KM storetour. Det skal være mulig å legge inn klasser både for ponni og hest, men det må 
være mulig å slå sammen hest og ponni på samme nivå dersom det ikke er nok startende i en av 
kategoriene. Vi ser at ponnimesterskapene utgår gang på gang fordi det ikke er mange nok påmeldt. 
Videre kan vi benytte samme rammer som den eksisterende KM-ordningen når det kommer 
kvalifiseringskrav og teknisk personell. Vi ser derimot behov for å kunne arrangere eventuelle 2. 
avdelinger i mesterskapene i åpne klasser for å gjøre det enklere og mer attraktivt for klubbene å 
arrangere mesterskap. På mesterskapsstevner blir det ofte veldig mange klasser med svært få startende. 
Ofte er klassene for små til at det blir premiering og da velger mange å ikke bruke tid og penger på å dra 
på nettopp slike stevner.  
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Vi ser at det er et akutt behov for å gjøre noe med organiseringen av og statuttene for kretsmesterskap 
dersom den mesterskapsformen skal overleve. Mange velger som tidligere nevnt alternative 
mesterskapsarrangementer og flere har ytret at de vil følge samme eksempel hvis det ikke blir mulighet 
for en alternativ organisering av KM. Vi synes det er trist om kretsmesterskapene skal forsvinne og ber om 
at dere tar grep. Dersom vi skulle få tilslag på denne søknaden utformer vi gjerne statuttforslag.  
Vi håper på et positivt utfall og gleder oss til å kunne velge mellom nivå- og aldersbestemte mesterskap 
neste år!  
 
med vennlig hilsen rytterkretser i nord, sør, midt, øst og vest 
 
 

Sak 8/22 – Aldersgrense teknisk personell 
 
Vedtak fra FS møte nr. 5/22  
SAK 38/2021 ALDERSGRENSE TEKNISK PERSONELL  

 
Møtet i Teknisk komité (TK) 2021 fattet følgende vedtak: «FS bes nedsette en komité som skal vurdere å heve 
aldersgrensene for teknisk personell, og fremlegge konklusjon på TK-møte i 2022. TK anbefaler ikke å åpne for 
dispensasjoner.»  
På bakgrunn av dette fattet forbundsstyret (FS) i møte 1/2022 vedtak om å sette ned en slik komité. På FS-
møte 2/2022 ble følgende komité nedsatt: visepresident Ingvild Østli (leder), forbundsstyremedlem Jan-Fredrik 
Furøy og utviklingskonsulent Lillann Jebsen. Komiteen fikk følgende mandat: «Vurdere å heve aldersgrensene 
for teknisk personell.»  
 
Vedtak:  
1. Øvre aldersgrense for teknisk personell oppheves. Forbundsstyret ber administrasjonen vurdere om det bør 
være mulig å varsle om uegnethet i stevnerapporter eller på annen egnet måte, og om gjentatte varsler skal 
føre til vurdering av autorisasjon.  
 
Komiteens arbeid:  
Komiteen har gjennomført tre møter. Innledningsvis ble det hentet inn dokumentasjon og bakgrunn til saken 
fra tidligere relevante FS- og TK-saker, der samme eller lignende problemstilling er diskutert. Deretter ble det 
undersøkt hvilke regler rundt aldersgrense for teknisk personell som finnes hos FEI, andre nordiske 
rytterforbund og andre norske særidrettsforbund.  
 
Status:  
Bestemmelsene for aldersgrense for teknisk personell er omtalt i KR I, Tillegg 5, punkt 1.5. Aldersgrenser:  
Nedre aldersgrense for autorisasjon som teknisk personell er fylte 18 år. For dommer/banebyggeraspiranter er 
grensen 16 år, med unntak for stewards, dressur og kjøring der aldersgrensen er 18 år. Øvre aldersgrense er 
ved utgangen av kalenderåret vedkommende fyller 72 år. Teknisk personell med autorisasjon fra FEI beholder 
likevel sin nasjonale autorisasjon også etter denne aldersgrensen, forutsatt at vedkommende ikke viser 
åpenbart for svake faglige ferdigheter eller manglende skikkethet. Det kan ikke gis dispensasjon fra 
aldersgrensene, men etter oppnådd aldersgrense kan personell fortsatt benyttes som medlem i appellkomité til 
utgangen av kalenderåret vedkommende fyller 80 år.  
 
Utdrag fra innhentet dokumentasjon og vurdering av denne:  
Tidligere diskusjoner i Norges Rytterforbund viser at argumentene for å ha en øvre aldersgrense for teknisk 
personell i all hovedsak dreier seg om egnethet og skikkethet, og utfordringer rundt å frata autorisasjon på 
slikt grunnlag. Det er blant annet vist til Statens biltilsyns aldersgrense og aldersgrense/pensjonsalder i 
arbeidslivet som bakgrunn for hvor aldersgrensen er satt. At autorisasjonsmyndigheten får en ubehagelig og 
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vanskelig oppgave ved å skulle frata noen autorisasjon virker i stor grad å være vektlagt som argument for å 
beholde en aldersgrense.  
 
Av andre nordiske rytterforbund og norske sammenlignbare særidrettsforbund vi har undersøkt, finner vi 
ingen som har øvre aldersgrense for teknisk personell. Det samme gjelder FEI. Det varierer litt hvilket system 
de ulike forbundene har for opprettholdelse av autorisasjon; noen har obligatoriske 
oppfriskningskurs/samlinger, andre har tilsynelatende ikke systematisert dette. Komiteen antar derfor at det 
for de som ikke har et obligatorisk system foreligger for autorisasjonsmyndigheten å eventuelt frata 
autorisasjon ved uegnethet, for eksempel etter varsel fra tredjepart.  
 
Komiteens vurderer det dithen at egnethet og skikkethet for rollen ikke nødvendigvis er tilknyttet høy alder, da 
man kan være uegnet for rollen lenge før aldersgrensen er nådd og av helt andre årsaker enn høy alder. At det 
oppleves ubehagelig å frata autorisasjon bør ikke brukes som argument alene for å automatisk frata 
autorisasjonen ved en viss alder. At teknisk personell med autorisasjon fra FEI kan beholde sin nasjonale 
autorisasjon, sikrer ikke at disse er mer egnet enn teknisk personell uten FEI-autorisasjon, da FEI baserer sitt 
system for opprettholdelse av autorisasjon på selvrapportering.  
 
Komiteens konklusjon:  
Basert på innhentet dokumentasjon finner komiteen det vanskelig å argumentere for å fortsatt ha en øvre 
aldersgrense for teknisk personell. Komiteen foreslår at øvre aldersgrense for teknisk personell 
oppheves. Det bør vurderes om stevnerapporter eller lignende kan utformes slik at det er mulig å varsle 
om uegnethet, og om gjentatte varsler skal føre til vurdering av autorisasjon. 


