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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat 
Fra: TK-møte 2021    
Dato: 30/10/2021 
Tid: Kl. 10:00 – 14:00 
Sted: NRYF’s lokaler, Sognsveien 73, Ullevål Stadion 
Til stede: Torunn Knævelsrud (leder TKr), Nasrin Zorriasateiny (TKr), Ivar Alme (TKr/SDK), Ingrid Jacobsen (SU-
D), Hildegunn Skulstad (SU-Di), Elin Heistad (SU-F), Elin Westrum Hilling (SU-K), Inga Daler (SU-MG), Mai-Helen 
Osrønningen Kjærnes (SK), Marianne Tveter (SSDK), Tore Sannum (FS-President), Beate Heieren Hundhammer 
(NRYF-Generalsekretær), Cassandre Bach-Gansmo (Norsk Fjordhest), Helge Skjønberg (NRYFstevne), Nina 
Johnsen (NRYF-Sportssjef), Heidi Nässelqvist (NRYF- Sportskoordinator S), Martine Bukier Thorsen (NRYF-
Sportskoordinator V, Di, MG, K, FH, Islandshest), Are Hvaal-Garnaas (NRYF-Utviklingskonsulent), Lillann C. 
Jebsen (NRYF-Utviklingskonsulent), 
Til stede på Teams: Thea K. Backe Jansen (SU-S) 
Ikke til stede: Hege Eeg (TKr), Baard Lindvaag (TKr), Birgitte Lütken (SU-I), Hege Sætre 
(SU-Para), Maria Housken (SU-V), Guri Haarr (Kontaktveterinær), Janne Tronsrud 
Halstenshov (DDK), Bente Heggedal Løvold (DiDK), Anton Granhus (TKF), Marte 
Sneeggen (TKK), Anders Hafskjold (SBK),  
Referent: Lillann C. Jebsen  

 

 
 

Saksbehandling KRI v/ Torunn Knævelsrud 
Torunn Knævelsrud starter med å gi en kort presentasjon over hvem som er til stede og hvem som 
har møterett, talerett og stemmerett.  
 
Nedenstående saker er basert på de 46 innkommende innspill til reglementsendring i KR I fra 
forbundsstyret, sportsutvalg, fagkomiteer, samt hele rytter-Norge. Etter gjennomgang av TKr var det 
15 saker som ble vurdert relevant å behandle på TK-møtet. Det er ønskelig at sakene til neste TK-
møte ikke bør komme fra enkeltpersoner siden mange av innspillene som kom inn i år, var uten 
begrunnelse og dermed vanskelig å behandle. Enkeltpersoner bør spille inn forslag til respektive 
sportsutvalg og komiteer, der innspillene blir gjennomgått og vurdert før de eventuelt sendes videre 
til TKr. 
 
Torunn spurte om noen hadde kommentarer til de andre innspillene som var kommet inn, men som 
ikke ville bli behandlet på TK-møtet.  

- Elin Heistad hadde et spørsmål til innspillet om at det gjeninnføres krav til steward på UK.  
SU-F ønsker ikke at det skal være et krav om steward på UK stevner, men ønsker heller å 
lempe enda mer på ordningen om steward som foreslått på TK-møtet 2020, sak 13. 
Beate Hundhammer forteller at forbundsstyret har sett på dette og at de inntil videre har 
konkluderte med at de ikke ønsker å gjøre denne endringen nå siden Steward 2-utdannelsen 
blir digitalisert. De vil avvente til vi får se resultatet av denne digitaliseringen. Konklusjon det 
blir ingen nye endringer i KR i forhold til dette. 
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Sist i møtet gikk Torunn kort igjennom referat fra forrige gang, med 22 saker. Her var det en ting å 
bemerke seg. 

- Sak 15. Gebyr for påmelding via mail. Som status er per dags dato kan ikke alle grener melde 
seg på via NRYFstevne, de får unntak fra dette gebyret inntil videre. Det bør innføres et gebyr 
for de som påfører arrangøren ekstra arbeid når man melder på via mail. Kanskje ta manuell 
registreringsavgift (admin avgift) hvis de får påmeldinger via mail. Arrangøren kan risikere bot 
hvis det skjer en feil på ekvipasjen hvis det er de som manuelt har lagt inn i stevnet, så dette 
er et insitament til å ikke ville legge inn ekvipasjer, Jf. KR I § 144.1.c. NRYF kan godt innføre 
avgiften, men det må være praktisk enkelt mulig. Dette vil bli tatt opp på 
arrangørkonferansen og til superbrukere for å høre behovet.  

 
For grenspesifikke endringer skal dette sendes inn til TKr innen 01.01.2022.  
 
 

Sak 1 – Hestenummer/ ekvipasjenummer på alle typer stevner 
Innspill om at det skal bæres hestenummer/ ekvipasjenummer på alle typer stevner. Dette skal gjelde 
alle klasser i alle grener fra og med klubbstevner og oppover. 
 
Kommentar fra TKr 
§136.9. Krav i dag f.o.m. D-stevner. Neppe nødvendig på interne klubbstevner. Men kanskje på UK? 
 
Hva tenker TK? 
På klubb- og UK-stevner har rytterne mer enn nok å konsentrere seg om. Vi ser heller ikke behovet 
for å innføre dette. Det kan også skape administrative så vel som praktiske utfordringer når mange på 
lavere stevnenivå ofte rir skolehester eller en hest går flere ganger med andre ryttere. Skal da 
hestenummer/ ekvipasjenummer byttes mellom hver ekvipasje? 
 
Konklusjon:  
Det er ikke ønskelig å innføre hestenummer/ ekvipasjenummer på lavere stevnenivå. 
 
 

Sak 2 – Aktiviteter og konkurranser som ikke er bundet av KRI 
Små klubber, som er tilknyttet NRYF, men som har  

1. aktiviteter som IKKE er under NRYF, og heller ikke på noen måte tilknyttet sporten, bør få 

arrangere sine aktiviteter og konkurranser på en måte som ikke hindrer inkludering eller 

rekruttering. Man skal ikke være bundet til KR sine samtlige punkter når det man arrangerer 

IKKE er en aktivitet eller ligner på noen aktivitet under NRYF.  

Kommentar fra TKr: Mangler eksempler på hva som «ikke på noen måte (er) tilknyttet 

sporten». 

2. NRYF kan ikke ene og alene ha monopol på hestesporten i Norge.  

Kommentar fra TKr: NRYF har ikke slikt monopol. Det er frivillig å være med i NRYF. Men er 

man med, må man forholde seg til reglementet. 

3. og bør heller ikke kunne ha monopol på utdeling av rosetter eller resultater. De små klubbene 

bør få kunne arrangere sine konkurranser med utdeling av rosetter, inkludere alle, samt lage 

resultatlister uten å få sanksjoner av den grunn.  

Kommentar fra TKr: Medlemmer av NRYF må forholde seg til KR. Klubber som ikke er med i 
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NRYF, kan gjøre som de vil. Men mulig de her egentlig snakker om hva som er en 

«konkurranse» i hht KR 

4. Sånn det er nå kan ikke klubber tilknyttet NRYF arrangere sine «utenom—konkurranser» med 

inkludering av alle, da unghester og barn under 6 år ikke kan delta. Sånn vil vi ikke ha det!!  

Kommentar fra TKr: Unghester kan delta innenfor de nedre aldersgrenser som gjelder. Kravet 

er satt ut fra hensynet til hestevelferd. Det må alle klubber under NRYF forholde seg til. Alder 

for barn er i henhold til NIFs barneidrettsbestemmelser. De må alle klubber under NRYF 

forholde seg til. Men man må skille mellom konkurranser og aktiviteter. 

 
Det er på høy tid det skjer en endring når det gjelder NRYF sitt behov for å ha full kontroll på alt av 
arrangementer i enhver klubb. Arrangementer som klubbene avholder, som IKKE er en del av NRYF 
sine grener, bør kunne avholdes fritt i klubbene, uten hinder av KR og bestemmelsene rundt alder på 
hest / deltaker. Så lenge man forholder seg til KR i henhold til sikkerhet, dyrevelferd, dopingregler bør 
man få ha sine arrangementer i fred!  
Kommentar fra TKr: NRYFs regler er nettopp satt av hensyn til sikkerhet og dyrevelferd (og 
rettferdighet). Se § 140.4. 
 
Kommentar fra TKr 
Det handler mer om policy enn om reglement. 
Argumentasjonen her beror på misforståelser mht hva man kan gjøre innenfor NRYFs reglement. Se § 
140.4 om andre grener og konkurranser. Man må kunne forlange at medlemsklubber under NRYF 
forholder seg til NRYFs reglement. 
 
TK kan diskutere om det er behov for en innstilling til FS 
Det er forskjell på aktivitet og konkurranser, og handler mer om konseptet grasrotaktivitet. Dette er 
løftet opp til NIF. NRYF ser at det er et behov for å lage en aktivitetsbank med aktiviteter som er 
mulig å gjennomføre uten å kalle det en konkurranse. 
 
Konklusjon:  
NRYF admin jobber videre med en aktivitetsbank. Handler om breddeaktiviteter.  
 
 

Sak 3 – Frist for publisering av endelige startlister og ryttermelding 
Forslag om at min. 24 timer før start skal endelig startliste legges ut og holdes. En starttid før hver 
klasse som ikke kan endres. Selvfølgelig om man er forsinket så er det ok, men da skal det oppdateres 
i Equipe. Hver klasse skal ha en klassestart som skal holdes. Ikke lov å starte tidligere enn satt starttid. 
Det oppleves ofte at man sitter og venter på startlisten kvelden før stevnet, noe som er i siste liten 
for de som må kjøre langt. I tillegg oppleves det ofte at ryttermeldingene også kommer veldig sent. 
 
Kommentar fra TKr 
Siste frist for å legge ut endelig startliste er ikke gitt i § 146.4. Det bør kanskje være en slik regel? Siste 
frist i forhold til stevnestart? Antar det må tilpasses frist for negativ starterklæring. Dette gjelder også 
ryttermelding. Iflg § 143.12 skal ryttermeldingen være tilgjengelig senest 2 d før stevnestart. 
 
Hva mener TK om frist for publisering av endelige startlister, og bør fristen for når ryttermelding 
skal være tilgjengelig endres? 
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Det er en selvfølge at startlister er foreløpig fordi folk kan trekke seg. 24 timer for dag 2 eller 3 på et 
stevne er naturligvis vanskelig å gjennomføre, men kanskje man kan oppfordre til å legge ut 
startlister for dag 1 tidligere enn hva som legges ut nå? Det kan oppfordres til å legge ut enda 
tidligere når klassene begynner, i hvert fall første klasse for dagen, så de som ønsker, kan beregne sin 
ca. tid basert på dette ut fra hvor mange påmeldte det er i klassen. Det er ikke ønskelig med en 
absolutt regel om dette. Bør tas opp på arrangørkonferansen for å høre hva arrangørene har å si til 
dette. En utfordring er banetegningene som ikke er slått opp på stevneplassen siden de ligger i 
Equipe. 
 
Konklusjon:  
TKr skal sjekke om reglementet oppfordrer til at man legger ut informasjon så tidlig som mulig, men 
ikke skaper noen bindinger.  
De grenene det er aktuelt for, sjekker tekst i reglementene om hvordan banetegningen skal slås opp, 
og foreslår eventuelt endring innen 01. februar 2022. Må sikre at banetegningen er tilgjengelig for 
alle.  
 
Sak 4 – Utbetaling av pengepremier  
147.2.f Premier «Utbetaling av pengepremier skjer mot kvittering, til hesteeieren eller til den han 
eventuelt har gitt fullmakt.» 
Kommaet i setningen gjør den litt tvetydig. Den kan forstås slik at man kan utbetale mot kvittering til 
hvemsomhelst, eller til hesteeieren, eller til den han har gitt fullmakt. 
I dag utbetales en del over bank, og ved kontant utbetaling er det ikke system for å skrive ut 
kvittering. I NRYFstevne vil det muligens også bli andre løsninger. Setningen er unødvendig og bør 
fjernes. 
 
Kommentar fra TKr 
Det kan godt hende den er unødvendig ved dagens ordninger. Det fremgår av 1. setning at 
pengepremier tilfaller hestens eier. Poenget med den siste setningen er: 

1. at utbetaling skal skje mot kvittering 

2. at utbetalingen og kvitteringen skal gis til hesteeieren eller den han har gitt fullmakt. 

TK: Kan setningen strykes? 
Det ble stilt spørsmål til hvordan man i dag sikrer at pengene går til riktig person. Det var en enighet 
om at det ikke foregår noen kontroll av dette, og at det derfor ikke trenger å stå i reglementet. 
  
Konklusjon:  
Det trenger ikke å stå i reglementet at hesteeier skal ha pengene. TKr ser på teksten og tar det bort. 
 
Sak 5 – Avvisning 
144.1.b Avvisning 
1. «Arrangøren kan også sette kriterier for slik avvisning, f.eks. ut fra tidligere prestasjoner, tidligere 
avvisninger eller ekvipasjenes behov for kvalifisering.» 
Hvordan skal man forstå «ekvipasjenes behov for kvalifisering»? Menes det at ekvipasjen ikke er 
kvalifisert for denne klassen, eller at klassen skal være angitt med «kun for ekvipasjer som skal 
kvalifisere seg til NM-UR» el. og man da skal avvise dem som åpenbart ikke jakter på slik 
kvalifikasjon?  
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2. «Ekvipasjer som blir avvist, skal informeres senest når påmeldingsfristen utløper.» Dette er 

vanskelig i praksis. Fristen må gå ut, så kan man gå gjennom og evt avvise. Her trenger arrangøren 

noe tid. 

3. «Ved avvisning frafalles alle krav om avgifter etter § 144.3.» Slik reglene er nå, der denne 

avvisningen skal skje senest på påmeldingsfristen, er denne setningen unødvendig. De som er 

avmeldt innen fristen, betaler intet. 

4. Arrangør kan avvise senere enn fristen, f.eks. hvis det senere oppdages at ekvipasjen ikke har 
nødvendig kvalifisering. Det bør ikke føre til frafall av avgifter, jf. ansvaret i §126.4. 

 
Kommentar fra TKr 
1. Ja, det er ment for kval til mesterskap. Klassen behøver ikke i utgangspunktet være begrenset, 

men disse ekvipasjene får forrang hvis full klasse 

2. Enig. Hva er rimelig frist? 

3. Enig. Men hvis fristen utsettes, må vi ha den med 

4. Enig, det må ev klargjøres hvis det kan misforstås. 

TK-møtet bør beslutte noe her basert på SU-enes erfaringer 
Avvisning av ekvipasjer har ikke vært et problem for de fleste grenene, siden klassene sjelden blir for 
fulle. I forhold til påmeldingsfristen har det blitt vanlig å sette den så tett på stevnet som mulig, så 
det kan bli vanskelig å sette en frist. Derfor bør frist for punkt 2 stå snarest mulig etter 
påmeldingsfristen. I påmeldingssystemet er det også satt en maks grense i klassene og sperre så man 
ikke får melde seg på hvis klassen er full. Da løses det rent teknisk av påmeldingssystemet.  
 
Spørsmålet om hvordan man sikrer at ventelister gjøres rettferdig, har vært diskutert tidligere. 
Arrangører ønsker å selv kunne velge hvem som kommer med. Mange sender inn på mail hvis ikke de 
kommer med på stevnet og ønsker å stå på venteliste. I NRYFstevne er det mulig å ha en venteliste, 
men da må det bli førstemann til mølla. Hvis arrangørene selv skal velge hvem som kommer med, må 
ventelisten føres manuelt. Dette kan også løses ved at sportsutvalgene peker ut hvilke som er 
kvalifiseringsstevner, og formulere kravene på ventelisten, så må det vurderes om dette rent faktisk 
kan fungere i praksis. 
 
For punkt 1 er det mulig at det skal stå ‘’skal’’ og ikke ‘’kan’’ i reglementet. 
 
Konklusjon:  
TKr justerer punkt 2, 3 og 4 så det blir korrekt. De respektive sportsutvalg må selv vurdere kravene på 
venteliste og sende inn til TKr innen 01. januar 2022. 
 
 
Sak 6 – Stevnekategori 
Stevnekategori på arrangementene: 
«Stevnekategoriene bør være tydelig adskilt, i tid eller på ulike baner hvis det ligger praktisk til rette 
for dette. Det må fremheves tydelig fra speaker hvilken stevnekategori klassen tilhører.» 
Dette er til dels en sovende bestemmelse. Det er vanskelig å se hvorfor denne regelen er der, og hva 
den skal ha å si for publikum og deltakere. For arrangørene er hensyn til hestevelferd, dommere, 
gjennomføring, tidsbruk mm viktigere parametere når et stevne planlegges og gjennomføres. 
 
Kommentar fra TKr 
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Poenget er at det kan gjelde noe ulike regler for de ulike stevnekategoriene. Dersom klasser fra ulike 
stevnekategorier kan arrangeres fritt om hverandre, har man i realiteten ingen ulike stevnekategorier 
lenger. I dressur blir dette ofte håndtert bra i tråd med KR. 
Bestemmelsen bør beholdes, da den beskriver hva som er ønskelig og samtidig er fleksibel nok til å ta 
hensyn til lokale praktiske forhold. 
 
Hva tenker TK? 
Et visst skille mellom D- og L-stevner er viktig for å forstå hvilket stevne man har. Rent teknisk i 
NRYFstevne er det best å gjøre det til 2 stevner, f.eks. ett D stevne og ett L stevne. Superbrukerne kan 
følge med og hjelpe arrangørene med å redigere hvis ikke de har gjort det riktig. Mye handler om 
brukeropplæring og behøver ikke å stå i reglementet. Mulig arrangører ikke oppretter 2 stevner fordi 
hvis man lagde 2 stevner i HorsePro, måtte man betale for 2 stevner.   
 
Det er et ønske å se på om det er nødvendig å ha stevnekategorier. Det er flere grener hvor 
stevnenivået ikke har en altfor stor betydning, men kvalifiseringer på klassenivå er det viktigste. 
Mulig det vil være relevant å se på klassenivå i stedet for stevnenivå. I denne diskusjonen er det viktig 
å se på hensikten med stevnekategorier i det at man ønsker at likeverdige møtes i konkurransene. 
Skal strukturen endres, må det tas høyde for at ulike stevnekategorier har forskjellige krav til 
fasiliteter, lisenser, kvalifisering, teknisk personell, osv.  
 
Konklusjon:  
Ikke behov for å gjøre endring i reglementet for øyeblikket. Forbundsstyret tar med seg om det er 
behov for å nedsette en komitee for å se på stevnestrukturen.  
 
 
Sak 7 – Avgifter 
§143.9.b og c: 
"Startavgift og NRYF-avgift skal angis i parentes (S + NRYF), f.eks. (90+25), for hver 
klasse. Ved bruk av stevneavgift i stedet for startavgift for de enkelte klasser skal dette angis i 
Generelle bestemmelser, punkt 1. NRYF-avgiften nevnes alltid separat. Der ingen startavgift kreves, 
angis dette slik (0+10). 
c) Premieringen skal angis i parentes for hver klasse." 
 
Så strikse bestemmelser virker unødvendig, og følges etter det vi kan se heller ikke i NRYFstevne. Det 
foreslås forenklet: 
"Startavgift, stevneavgift og NRYF-avgift skal alltid vises separat. Premiering skal angis for hver 
klasse."  
 
Kommentar fra TKr 
Vanskelig å forstå hva som er for strikt her. Poenget er at rytterne skal vite hva de betaler for, og hva 
som er grunnlaget for å beregne premie. 
Handler dette om det tekniske i stevneprogrammet? 
 
Forslag til TK: 
1. Gjeldende tekst beholdes. 

2. § 144.3.a omhandler avgifter. Det kreves i dag også en «administrasjonsavgift» for påmeldingen. 

Den er ikke nevnt i reglementet og bør føyes til. 
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Arrangøren bør også kunne ta en avgift ved påmelding utenom stevneprogrammet, siden arrangøren 
da er pliktig til å foreta manuell kontroll 
 
Hva tenker TK? 
I dag kreves det avgifter som ikke er reglementsfestet. Det er 2 avgifter som bidrar til finansiering av 
stevnesystemene. Rytteren skal vite hva de betaler for, men har ikke behov for å vite alle detaljer. 
Men NRYF sentralt må vite det. Det er viktig at KR presiserer hva som inngår i premiegrunnlaget. 
Dette må derfor synliggjøres, og avgifter må være reglementsfestet. Administrasjonen kan komme 
med forslag til navn på avgiften(e) og hvordan dette kan formuleres i KR I. 
 
Konklusjon:  
Avgifter skal være reglementsfestet. Administrasjonen sender innspill til TKr på hva denne/disse 
avgiften(e) skal hete og hvordan dette kan formuleres i KR I, innen 01. januar 2022.  
 
Sak 8 – Statuttene for Fjordhest NM 
Bør statuttene for fjordhest NM ut av KR og ligge i et eget dokument? 
 
Kommentar fra TKr 
Det kan godt hende at bare grunnprinsippene skal stå i KRI. 
Kan TK-møtet overlate til TKr å se nærmere på dette i dialog med Aktivitetsutvalget? Blir da mer på 
samme måte som for andre rasemesterskap 
 
Hva tenker TK? 
Det er grunnleggende ting som bør stå i KR, men statutter osv. trenger ikke å være i KR. Vi må få 
oversikt over hva vi har av raser og hvem som kaller seg NM. Basert på dette utarbeide en mal som 
kan være lik for rasene. 
 
Konklusjon:  
TK-møtet overlater dette videre til TKr og dialogen med Fjordhest NM. Statutter endres innen 02. 
april inneværende år. 
 
Sak 9 – U25 
§122 Sette inn U25 som kategori 
 
Kommentar fra TKr 
Gjelder kategoriene andre enn dressur, og andre klassenivå enn GP? Tror den bare hører hjemme i 
grenreglemente(r). 
 
Hva tenker TK? 
Kjøring vil få U25 klasser i FEI. Sprang har ikke egne U25 klasser, men de har CSI U25. I Mounted 
Games forholder de seg ikke til aldersgruppene, og ønsker ikke at det står i KR I. For 2 år siden 
diskuterte vi at vi har mange mesterskap og ønsket å korte ned på det. Innfører vi enda en kategori så 
går man feil vei. Det er derfor ønskelig at kategorien bare står i hvert grenreglement 
 
Konklusjon:  
Alderskategorien U25 trenger ikke å stå i KR I. Det skal skrives ned i hver enkelt grenreglement etter 
behov.  
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Sak 10 – Aldersgrense teknisk personell 
KRI Tillegg 5 
Punkt 1.6: 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. 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.» 
 
FORSLAG: 
Ønsker å muliggjøre for teknisk personell å kunne fortsette sin gjerning fra det kalenderåret de fyller 
73 år. 
 
Løsning: 
Innføre egnethetstest; tilsvarende FEI praktiserer eller intervju/samtale el. 
FEI Campus: https://campus.fei.org/course/index.php?categoryid=6 
 
Kommentar fra TKr 
Ikke ønskelig med detaljerte justeringer her uten en full gjennomgang. Vanskelig å se for seg hvordan 
FEIs egnethetstest skal kunne tilpasses norske forhold. Men kanskje strenger krav til opprettholdelse 
av autorisasjon kan dekke behovet (delvis).  
 
Forslag: TK ber FS oppnevne en komite som utreder å heve aldersgrensen til 75 eller 80 år, kombinert 
med tiltak for på en mest mulig objektiv måte å kunne sile ute personell over 70 år, som ikke lenger 
fungerer. Noen med erfaring fra FEIs system bør være med i utvalget. 
 
Hva tenker TK? 
Aldersgrensen ble satt siden det har blitt opplevd svært ubehagelig å gå til en person og si at du må 
slutte. Samtidig er skikkethet og egnethet uavhengig av alder. Derfor er det en enighet om at det 
oppnevnes en komitee som ser på mulige tiltak i forbindelse med dette. 
 
Konklusjon:  
Det vedtas at hvis man har internasjonal autorisasjon og består alle prøvene til FEI, beholder man sin 
nasjonale autorisasjon også.  
Forslaget fra TKr vedtas. 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.  
 
 
 
  

https://campus.fei.org/course/index.php?categoryid=6
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Sak 11 – Habilitet 
Habilitet § 116: Sprangbanebygger og feltbanebygger i mesterskap kan ikke starte i mesterskapet. 
Spørsmålet er om banebygger for kjøring går under feltbanebygger, eller om det her menes 
banebygger i feltritt. Rollene som banebygger i presisjon og maraton ligger tett opp til rollen som 
banebygger i sprang og feltritt.  
Under et NM er det rimelig at ikke banebygger kan mistenkes for å bygge baner tilpasset egne behov 
og ferdigheter, uansett gren, og banebyggeren vil uansett ha mer kunnskap om banene enn de andre 
startende. 
 
Kommentar fra TKr 
Forslag til TK-møtet: 
Ny tekst: Rytter/kusk som deltar i mesterskapsklasser, kan ikke være banebygger i de samme 
mesterskapsklassene. Dette gjelder for både sprang, feltritt og kjøring. 
 
Konklusjon:  
Forslaget er vedtatt. TKr endrer teksten. 
 
 
Sak 12 – Oppstalling på E- eller L-stevne 
Forslag tilføyelse i kap. 4, §140. Punkt 3. (Tilføyelse skrevet i uthevet skrift i kursiv).  
KAP 4 – STEVNER  
§ 140 – Stevnekategorier og terminlister  
 
3. For at et stevne skal kunne godkjennes som E- eller L-stevne, må arrangøren kunne tilby 
muligheter for oppstalling på eller i rimelig nærhet av stevneplassen, og konkurranseforholdene må 
være godkjent av NRYF. Arrangør kan ikke kreve obligatorisk oppstalling på E- eller L-stevner; med 
unntak beskrevet i § 194.  
 
Begrunnelse: den siste tiden, og spesielt under pandemien, har det ved flere stevner vært 
obligatorisk oppstalling på nasjonale stevner. Selv om forbundsstyret ser at det for arrangøren kan 
være krevende å være forpliktet til å tilby oppstalling samtidig som man ikke kan kreve obligatorisk 
oppstalling, så ønsker ikke forbundsstyret en utvikling hvor man f.eks. ikke kan delta i en klasse på et 
landsstevne en lørdag uten å betale for oppstalling for hele helgen. 
 
Hva tenker TK? 
Representanten for sprang mener det er nesten umulig å gjennomføre de aller største L/E-stevnene 
uten obligatorisk oppstalling. Deres bekymring er at hvis ikke arrangøren kan kreve obligatorisk 
oppstalling, vil disse stevnene bli FEI-stevner i stedet for. Det er mulig å ha nasjonale klasser på et FEI-
stevne, men presset for å ri et FEI-stevne er så stort at ikke alle som ønsker å starte de nasjonale 
klassene, får oppstalling. Det ble foreslått at slike store stevner kunne få unntak fra denne reglen eller 
søke om dispensasjon, men dette er ikke ønskelig da slike unntak eller dispensasjoner ikke blir 
forutsigbart eller likt. Et annet forslag var å se på om man kanskje skulle få tilbake kategorien som 
heter Grand Prix-stevner. Så kan eventuelt de stevnene som oppfyller kravene til å være Grand Prix -
stevne, kreve obligatorisk oppstalling. Det er tidligere forsøkt at alle E-stevner ble kjørt likt som 
internasjonale stevner med oppstalling, vet. sjekk, osv. for å ‘’trene’’ på å starte internasjonale 
stevner, men dette resulterte i at stevnet ble altfor dyrt. Dette er viktig å ha i tankene hvis man skal 
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utarbeide kriterier for kategorien Grand Prix-stevne. Det er også usikkert om denne kategorien vil 
være relevant for andre grener enn sprang. 
 
Konklusjon:  
1. Forslaget fra FS til tekst om oppstalling i § 140.3 tas inn på et egnet sted (TKr tar ansvar for riktig 

plassering.) 
2. TK utfordrer SU-S om å lage et forslag til kategorien Grand Prix-stevne, med begrunnelse om 

hvorfor det er ønskelig med denne kategorien og en grundig konsekvensvurdering, samt kriterier 
for hva som skal oppfylles for å kunne kalle et stevne et Grand Prix-stevne med obligatorisk 
oppstalling. Dette forslaget sendes til TKr innen 01. januar 2022. (Tilføyelse: Pga. sent utsendt 
referat utvides fristen til 1. mars 2022. Saken behandles for innstilling til FS på TK-møtet høsten 
2022.) 

 
 
Sak 13 – Krav om Grønt kort for Stewarder 
Forslag tilføyelse i tillegg 5, punkt 12. Stewarder, punkt 12.2 Krav for å oppnå de enkelte grader SASP: 
1. Gjennomført og bestått Grønt kort-kurs. (Tilføyelse skrevet i uthevet skrift i kursiv). 
 
Gjennomført og bestått Grønt kort-kurs. Det er ikke krav om å gjennomføre ride-/kjøredelen i Grønt 
kort 
 
Begrunnelse: Rollen som steward er først og fremst å håndheve hestevelferden og kunne 
reglementet og gripe inn ved brudd på dette. Det å utelukke noen fra stewardrollen fordi de av ulike 
årsaker ikke kan gjennomføre ride- eller kjøredelen, synes unødvendig. 
 
Hva tenker TK? 
For å forstå det du ser foran deg, må du ha kjent det selv. En steward må vite foran og bak på en hest, 
og ha kunnskap om utstyr og rideteknikk. Det kan vurderes om dokumentasjon av realkompetanse er 
tilstrekkelig, men da bør det være klare kriterier for dette. Et annet forslag er at dersom en person 
som ikke har Grønt kort kan vise til tidligere løst lisens, så trenger man ikke å ta et Grønt Kort kurs. 
 
Konklusjon: 
Stewardkomiteen skal komme med forslag til endret tekst og begrunne sin vurdering med både 
fordeler og ulemper. Dette forslaget skal sendes inn til TKr innen 01. januar 2022. 
(Tilføyelse: Pga. sent utsendt referat kan fristen utvides til 1. mars 2022 dersom SK ikke rekker å levere 
et godt gjennomarbeidet og begrunnet forslag innen 1. januar 2022. Ved utvidet frist må saken 
behandles for innstilling til FS på TK-møtet høsten 2022.) 
 
Sak 14 – Offentliggjøring av sanksjoner  
I forbindelse med at forbundsstyret ba en redegjørelse for praktisering av rutinene for 
offentliggjøring av sanksjoner, så også administrasjonen på hvilke informasjonsorgan som er 
hensiktsmessig å bruke, problemstillinger knyttet til GDPR, og ordlyden generelt i pkt.4.  
 
På denne bakgrunn vedtok forbundsstyret at administrasjonen, i samarbeid med leder av TKr, 
utarbeider forslag til oppdatert reglementstekst i KR I, Tillegg 9, pkt. 4, der det fremgår at vedtak 
offentliggjøres uten å navngi personer, og i tråd med til enhver tid gjeldende GDPR-bestemmelser 
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Konklusjon:  
Saken vil bli håndtert administrativt.  
 
 
Sak 15 - Økonomiske forpliktelser overfor klubben 
I KR I § 130, 3, g) står det følgende: «g) Klubben en rytter går fra, kan bare nekte godkjenning av 
overgang dersom rytter har uoppgjorte økonomiske forpliktelser overfor klubben.» 

 
NRYFs adm. opplever nå at det stilles spørsmål om hva som menes med «økonomiske forpliktelser 
overfor klubben». For NIFs lov har lovutvalget i NIF tolket det dithen at begrepet kun omfatter 
klubbmedlemskapet. De sier imidlertid også at når det gjelder mulighet for å endre/gjøre overgang til 
annet idrettslag for å konkurrere/representere, så reguleres dette av respektive særforbunds 
konkurranseregler. 

 
Begrepet «økonomiske forpliktelser» i vårt konkurransereglement omfatter noe mer enn 
medlemskontingent. Dette bør derfor konkretiseres i pkt. g). Viktig at det omfatter alle kostnader 
som er initiert og utløses av KR, f.eks. startavgift, oppstalling i fbm. stevne etc. Men ikke f.eks. vanlig 
oppstallingsavgift ved anlegg som drives av klubb. Dette er et privatrettslig spørsmål mellom utleier 
og oppstallør, som ikke angår KR og derfor heller ikke angår «økonomiske forpliktelser overfor 
klubben» i reglementets forstand. 

 
Kommentar fra TKr 
TKr utarbeider tekst for innstilling til FS dersom TK-møtet slutter seg til forslaget. 
 
Konklusjon:  
Forslaget er vedtatt. TKr lager tekst for innstilling til FS. 
  


