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PROTOKOLL FRA NORGES RYTTERFORBUNDS ORDINÆRE TING 

SØNDAG 11. APRIL 2021 
 

Digitalt – ledet fra Meet - Ullevål Stadion 
 

 
Tilstede: Forbundsstyret (FS) og representanter fra klubber, kretser og utvalg/komiteer.  
Ved start var det 117 delegater. Det ble under møtet foretatt flere digitale opprop slik at antall  
stemmeberettigede varierer.  
 
President Tore Sannum ønsket representanter og gjester velkommen, og ga ordet til 
Idrettspresident Berit Kjøll som hilste ryttertinget via videohilsen.   
 
Deretter åpnet presidenten Ryttertinget 2021. 
 
 
Sak 1 Godkjenning av fullmakter for de fremmøtte representanter 
 

Innsendte fullmakter ble godkjent med 117 delegater. 
 
Sak 2 Godkjenning av 
 

a) Innkalling 

b) Saksliste 

c) Forretningsorden 

 Forbundsstyret innstiller på at innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 
 
 Delegat nr.112 Øyvind Fonnes hevdet at sakslisten ikke var i tråd med NRYFs lov, 
§17 Ryttertingets oppgaver, da Behandling av langtidsplan og langtidsbudsjett ikke 
var oppført som egen sak.  
Presidenten redegjorde for at NRYFs langtidsplan, Rytterpolitisk dokument, som 
ble vedtatt på ryttertinget i 2019, går over fire år (2019-2023). Ryttertinget 2021 gir 
en statusrapportering midtveis i perioden, som fremkommer under behandlingen 
av årsberetningen. Under sak 9 behandles langtidsbudsjettet for de to kommende 
år. 

  
 Vedtak: 
 Forbundsstyrets innstilling ble vedtatt med 116 mot 1 stemme. 
 
Sak 3 Valg av dirigent, sekretærer, tellekorps og to representanter til å  
 undertegne protokollen 
  
 Forbundsstyret innstiller på følgende: 
 
 Dirigent: Grethe Fossli 
 Sekretærer: Tine Skoftedalen Fossing og Kjell Myhre 
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Representanter til å undertegne protokollen: Anita Sandberg, Oslo og Akershus 
Rytterkrets og Stig Knutsen, Arendal og Grimstad Rideklubb 

  
 Vedtak: 
 Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 4 Behandling av Årsberetning for 2019-2020 
   

 Generalsekretær Beate Heieren Hundhammer innledet med å gi en overordnet 
status av Rytterpolitisk dokument – Bedre på toppen – Bedre i bredden. 
Sportsjef Nina Jonsen oppsummerte de to siste årene for sporten, dens utvikling 
og oppnådde resultater, mens organisasjonssjef Tine Skoftedalen Fossing 
redegjorde for det pågående arbeidet med å styrke bredden og rekrutteringen i 
tråd med Rytterpolitisk dokument. 
 
 NRYFs Årsberetning 2019-2020 ble gjennomgått. Korrigeringer som ble anført 
rettes i nettutgaven av beretningen. 
 

 Foruten innlederne hadde delegat nr. 139 Torunn Knævelsrud ordet i saken. 
  
Vedtak: 
Årsberetningen for 2019-2020 ble enstemmig godkjent. 

 
Sak 5 Behandling av regnskap for 2019-2020, med revisors beretning 
  

Generalsekretæren innledet om regnskapene m/tilhørende noter og dirigenten 
gjennomgikk revisors og kontrollkomiteens beretninger.  
 
Foruten generalsekretær og dirigent hadde følgende ordet i saken, delegat nr.112 
Øyvind Fonnes, president Tore Sannum, økonomisjef Mesud Burzic, sportssjef 
Nina Johnsen og organisasjonssjef Tine Skoftedalen Fossing.  

  
Vedtak: 

 Årsregnskapene 2019 og 2020 ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 6 Innkomne forslag og saker 

 
6.1 Forslag fra Tanum Rideklubb 
Leder av Tanum Rideklubb, delegat nr.112 Øyvind Fonnes presenterte det 
innsendte forslaget som omhandlet kvalifisering og uttak til lag NM for klubblag i 
dressur. Forslaget gikk ut på at reglene ikke må diskriminere deltakere etter 
klubbtilhørighet, men behandle alle likt.  
Forslag fra Tanum Rideklubb:  
Ved for mange påmeldte lag til lag-NM skal alltid de best kvalifiserte lagene 
prioriteres, uavhengig av klubb. 
 
Behandling i forbundsstyret 
Forbundsstyret har i sin behandling av innkommet sak fra Tanum Rideklubb 
anbefalt at ryttertinget oversender forslaget til forbundsstyret for videre behandling. 
Det innsendte forslaget omtaler forhold som er regulert i konkurransereglementet, 
en type saker som ryttertinget ikke har tradisjon for å behandle. Endringer i 
konkurransereglementet behandles av teknisk komité (TK-møte), som oversender 
saker av mer politisk karakter til forbundsstyret for avgjørelse. 
 
Foruten forslagsstiller hadde delegat nr. 139 Torunn Knævelsrud ordet i saken. 
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Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Innkommet forslag fra Tanum Rideklubb oversendes forbundsstyret til videre 
behandling. 
 
 
Vedtak: 
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt med 118 mot 4 stemmer. 
 
 

Sak 7     Tilsette statsautorisert/registrert revisor og fastsette honorar 
 
     Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Forbundsstyret fremmer forslag om at revisjonsfirmaet AS Revisjon                                 
forestår revisjonen av NRYF og at honoraret fastsettes av forbundsstyret i henhold 
til gjeldende satser.   

 
Vedtak:        
Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Sak 8 Fastsette kontingent for de etterfølgende 2 år  
  
 Generalsekretæren innledet ved å vise til saksdokumentene og vedtak som ble 

gjort på ryttertinget i 2019 vedrørende muligheten for å kunne innføre en årlig 
sentral kontingent per medlem. 

 
 Forbundsstyrets forslag til vedtak:  
 Ryttertinget vedtar en årlig sentral kontingent på kroner 60 kroner pr. medlem for 

2022 og 2023. 
  
 Vedtak:  
 Forbundsstyrets forslag ble vedtatt med 111 mot 6 stemmer. 
 
 
Sak 9 Behandling budsjett 2021 og 2022 

 
 Generalsekretæren innledet med å presentere budsjettforslaget, og redegjorde for 

hvilke prinsipper, føringer og policy som er lagt til grunn. Hun informerte også om 
kriteriene for fordeling av budsjettmidler til de ulike grenene. 

 
 Utover generalsekretærens innledning hadde delegat nr.112 Øyvind Fonnes og 

organisasjonssjef Tine Skoftedalen Fossing ordet i saken. 
 
  
 

Vedtak: 
 Det fremlagte budsjettforslaget for 2021 og 2022 ble enstemmig vedtatt 
 
  
   
Sak 10 Valg 
   

Leder av valgkomiteen, Kjersti Fotland presenterte valgkomiteens innstilling og 
deretter ble det foretatt valg. 
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 Forbundsstyret - FS 
 Følgende ble valgt ved akklamasjon: 
       
 President, Tore Sannum        Ikke på valg 
 Visepresident, Ingvild Østli (4 år)     Gjenvalgt    
 Jan Fredrik Furøy, styremedlem (4 år)    Gjenvalgt 
 Ellen Dehn Arvesen, styremedlem (4 år)    Gjenvalgt 
 Terje Rogne        Ikke på valg 
 Kari Heistad       Ikke på valg 
 Marianne Skille (4 år)      Ny, tidligere vara 
 Heidi Nässelqvist, styremedlem (2 år)    Ansattes representant 
 Signe-Christine Forberg Lillerud, styremedlem (2 år)   Ungdomsrepresentant 
   
 Siren Hinderaker, varamedlem (2 år)    Ny 
 Emil Flam, varamedlem (2 år)      Ny 
 
  
 Kontrollkomité (2 år - valgt ved akklamasjon)  
 Hanne-Lill Steen, leder (ny) 
 Anne Kristin Schau Mathiesen, medlem  
 Hallgeir Oftedal, medlem (ny) 
 Ann Kristin Hoff, varamedlem  
 Harald Gulliksen, varamedlem 
 
  
 Ankeutvalg (2 år – valgt ved akklamasjon) 
 Tom Rune Lian, leder  
 Tonje Mariero, medlem (ny) 
 Arnt Ove Bjerkaas, medlem  
 Lill Svele, medlem  
 Eivind Davik, varamedlem  
    

 
Lovkomité (2 år – valgt ved akklamasjon)      

 Roy Hongset, leder (tidligere medlem) 
 Maria Housken, medlem 
 Harald Farbrot, medlem 
 Maria Lehmann, medlem (ny) 
   
  

Ungdomskomiteen (2 år valgt ved akklamasjon) 
 Signe-Christine Forberg Lillerud, leder (tidligere nestleder)   
 Vilde Assersen, nestleder (tidligere varamedlem)    
 Ida Svorkmo, medlem (ny) 

Hans Oliver Dahlen Bauer, medlem (ny) 
Henrik Myhr-Haugberg, medlem (ny) 
 
Tiril Ahlgren, varamedlem (ny) 
Just Møller, varamedlem (ny) 
 

 Valgkomité (2 år valgt ved akklamasjon)      
 Unni Henriksbø, leder (ny)       
 Haldor Bråstad, medlem      
 Elin Hilling, medlem       
 Tormod Bakke Johnsen, varamedlem       
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Sak 11 Bestemme sted for neste Rytterting 
 
 Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Forbundsstyret fremmer forslag om at det gis mandat til å bestemme sted for 
Ryttertinget 2023. 

 
 Vedtak: 
 Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Utdeling av NRYFs Fortjenestenål og Hederstegn ble foretatt av president Tore 
Sannum. 
 
Ivar Alme ble tildelt Norges Rytterforbunds Hederstegn – NRYFs høyeste  
hedersbevisning – for fortjenestfull innsats innen ryttersporten gjennom mange år: 
 
Ivar Alme, f.1958 
 
Han har vært engasjert i rytterforbundet i mer enn 40 år, som medlem og styremedlem i 
Drammen og Omegn Rideklubb og som sprangdommer og steward. Han har hatt ulike roller i 
Buskerud Rytterkrets, herunder kurslærer for sprangdommere og i KR I. Sist, men ikke minst 
har han vært medlem av Teknisk Komité reglement (TKr) i en mannsalder, noe han fortsatt 
er. Han har et stort engasjement for norsk ryttersport, både lokalt og sentralt. På grunn av sitt 
mangeårige verv som sprangdommer og som medlem av TKr, innehar han en unik 
kompetanse om NRYFs konkurransereglement. Han er derfor hyppig brukt som kurslærer for 
nye generasjoner av teknisk personell og for nye konkurranseryttere som skal ta Grønt kort. 
 
Det er en ære for oss å tildele Ivar Alme Norges Rytterforbunds Hederstegn. 
 
 
Følgende personer ble tildelt Norges Rytterforbunds Fortjenestenål. Fortjenestenålen er 
innstiftet for å belønne fortjenestefull virksomhet til ryttersportens fremme.  
 
Harald Farbrot – f. 1959  
Han har lang og variert fartstid i ryttersporten og er i dag medlem av Skedsmo Rideklubb. 
Han har vært aktiv kusk, kjørebanebygger, kjøredressurdommer, medlem og leder av 
sportsutvalget i kjøring. Etter som årene gikk var vedkommende også medlem av Teknisk 
komité reglement.  For dagens utøvere og stevnearrangører er han muligens mest kjent som 
FEI Steward innenfor flere av NRYFs grener. 
 
Det er en ære for oss å tildele Harald Farbrot Norges Rytterforbunds Fortjenestenål. 
 
Unni Henriksbø – f. 1953  
Hun startet som mamma for to hesteinteresserte døtre som ble ihuga dressurryttere. Hun har 
vært aktiv i rideklubben, først mange år i Tanum rideklubb, og i senere tid i Vestre Bærum 
rideklubb. Hun har vært medlem av sportsutvalget i dressur fra 2007-2012 og fra 2015-2017, 
og har siden 2018 innehatt ledervervet i sportsutvalget i dressur. Hun har vært en pådriver 
for etablering av regionale rekrutteringssamlinger med oppnevnte trenere. 
 
Det er en ære for oss å tildele Unni Henriksbø Norges Rytterforbunds Fortjenestenål. 
 
Aud Røhne – f. 1947  
Hun har sitt engasjement i kjøresporten og sin klubbtilhørighet i Vestby Hesteklubb. Hun har 
vært medlem av sportsutvalget i kjøring i en årrekke og er, og har vært, en svært viktig 
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ressurs for gjennomføring av kjørestevner, -treninger og -samlinger. Hun er alltid i kulissene, 
og har en sentral rolle for alt som skjer i kjøresporten. 
Det er en ære for oss å tildele Aud Røhne Norges Rytterforbunds Fortjenestenål. 
 
Marit Walløe – f. 1957  
Hun er medlem av Søndre-Nordstrand Rideklubb, og hennes engasjement for ryttersporten 
har gjort seg svært gjeldende i voltige. Hun er utdannet voltigedommer, var medlem av 
sportsutvalget i voltige fra 2008-2009, og leder fra 2010 – 2019.  Hun har bidratt med stor 
kontinuitet og gjennom å låne ut egen hest vært med å løfte voltigesporten. Gjennom sitt 
engasjement har hun lagt et godt fundament for at voltigesporten kan utvikle seg videre både 
nasjonalt og for utøvere som ønsker å satse utover Norges grenser. 
 
Det er en ære for oss å tildele Marit Walløe Norges Rytterforbunds Fortjenestenål. 
 
Tore Skedsmo – f. 1944  
Vedkommende brenner for feltrittsporten og har sin lokale tilhørighet i Øvre- Romerike 
Rideklubb. Han har vært medlem av sportsutvalget i feltritt i flere år, vært en meget aktiv 
feltbanebygger, tidligere TD, tidligere medlem og leder av feltbanebyggerkomiteen og 
nåværende medlem av feltrittkomiteen for teknisk personell. Tore Skedsmos innsats som 
feltbanebygger har kommet mange klubber, arrangører og ikke minst ryttere til gode.  
Det er en ære for oss å tildele Tore Skedsmo Norges Rytterforbunds Fortjenestenål. 
 
 
 
Presidenten takket avtroppende styremedlem Sissel Haugslien, leder av ungdomskomiteen, 
Kaia Hegre, og varamedlem Arne Falbach for deres engasjement og innsasts i forbundsstyret, 
og opplyste at de vil få tilsendt en blomsterhilsen fra NRYF.  
 
Presidenten avsluttet Ryttertinget 2021 med å takke dirigent Grethe Fossli for å ha loset oss 
gjennom dagen og overrakte blomster. 
 
 
     

Oslo, 30. april 2021 
 
 
 
 
 
Anita Sandberg      Stig Knutsen 
Oslo og Akershus Rytterkrets    Arendal og Grimstad Rideklubb 
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