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PROTOKOLL FRA NORGES RYTTERFORBUNDS ORDINÆRE TING  
SØNDAG 16. MARS 2003 

 
 
Tilstede: Forbundsstyret og representanter fra klubber, kretser og utvalg, 
  tilsammen 79 stemmeberettigede 
 
President Per Gulaker ønsket delegater og gjester velkommen.  Deretter ba han om 
1 minutts stillhet for tre markante medlemmer, som hadde gått bort siden Ryttertinget 
i 2001 – tidligere president H.F. Zeiner-Gundersen, tidligere generalsekretær Inger 
Johanne Halvorsen og Knut Enger. 
 
Videre ønsket han spesielt velkommen til Vegard Thune fra Norsk Hestesenter og  
Alf Ketil Andresen fra Norsk Varmblod. 
 
Presidenten leste så opp Idrettsstyrets offisielle hilsen til Ryttertinget ved idretts-
president Kjell O. Kran. 
 
Idrettspresidenten viste til føringer som ble gitt under Idrettstinget i Ålesund i 1999 for 
hvilke prinsipp og verdier idretten skulle ta med seg inn det neste århundre.  Han 
minnet også om verdiene som er grunnlaget for norsk idrett:  idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet. 
 
Med overbevisningen om at Ryttertinget ville legge de samme prinsipper til grunn for 
det fremtidige idrettsarbeidet, ønsket Idrettsstyret forsamlingen et godt ting. 
 
 
Sak 1 Godkjenning av fullmakter for de fremmøtte representanter 
 
 Appellkomitéens formann, Erik Elstad, hadde gjennomgått de innsendte 
 fullmakter, og disse ble godkjent etter hans innstilling. 
 
Sak 2 Godkjenning av 
 
 a)  sakliste 
 b)  forretningsorden 
 
 Saklisten ble enstemmig godkjent. 
 Forretningsorden godkjent som oppsatt. 
 
Sak 3 Valg av dirigent, sekretærer og to representanter til å undertegne 
 protokollen 
  
 Dirigent:  Berit Nyberg 
 Sekretær:  Unni Maurland 
 
  
 Representanter til å undertegne protokollen: 
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Malvin Paulsen, Morger Rideklubb, og Monica Vandbakk, Skedsmo 
Rideklubb 
 

 
Sak 4 Behandling av årsberetning for 2001-2002 
  
 Anm. til årsberetningen: 
  
 Sak 4 – Behandling av årsberetning 
 
 Side 18:  (tillegg) 
 
 Nasjonale kurs 2002  
 SBA-kurs    Kursholder:  Petter Larsen 
 SDA-kurs    Kursholder:  Tom Ludwigsen 
  

Side 19:  (tillegg) 
 
Nye internasjonale autorisasjoner i 2002  
Tone Grinde Seeberg  Internasjonal klassifisør 
 

 Side 28:  (rettelser) 
 
 Kjøring 
 CAI-B  Åstorp/SWE   5 deltagere  
 
 Side 34: 
 
 Kjøring 
 VM kjøring for funksjonshemmede, Tyskland 
 Liv Ryen Kristiansen. 
 Hun ble nr. 5 og fikk sølvmedalje i presisjonskjøring. 
 
 Side 36: 
 Felt 
 CIC**  Schenefeld/GER  1 deltager 
 
 Kjøring 
 CAI – Cat B. Dorthealyst/DEN  3 deltagere 
 CAI-B  Tjolöholm/SWE  7 deltagere 
 
 Sprang 
 CSI-B  Oldenburg/GER  1 deltager 
 

Årsberetningene for 2001/2002 ble enstemmig vedtatt med de endringer 
som er fremkommet.  
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Sak 5 Behandling av regnskap for 2001-2002, med revisors beretning 
  

Årsregnskapene 2001 og 2002 med noter og revisors og kontrollkomitéens 
beretninger ble gjennomgått.    
 
Rettelse: 
 
I revisjonsberetningen for 2001, første strekpunkt rettes årstallet fra 2000 til 
2001. 

 
 Vedtak: 
 
 Årsregnskapene 2001 og 2002 ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 6 Innkomne forslag og saker 
 

6.1 NRYFs organisasjonsprosjekt 
Med bakgrunn i den nedsatte organisasjonskomitéens innstilling til Styret, 
ble følgende forslag fremmet for Ryttertinget. 
 

         I kommende tingperiode skal Rytterforbundet ha organisasjonsutvikling som 
en av  sine satsingsområder. Arbeidet skal forankres i Styrets arbeid og 
budsjett. Arbeidet ledes av en komite som oppnevnes av forbundsstyret  

 
Retningslinjer for forbundets oppgaver og ansvarsområder på ulike nivå, -       
forbund, krets og  klubb skal utarbeides.  

 
For å ivareta kretsene skal Styret: Innkalle til en årlig kretskonferanse som 
avholdes innen 15. november hvert år.  
Etablere en fadderordning der de enkelte styremedlemmer får i ansvar å 
følge opp sine kretser.  Fordelingen styremedlemmene imellom skjer på 
første styremøte. Kretsene informeres umiddelbart.  

 
Forslag til vedtak: 

 
    Innstillingen fra Organisasjonskomitéen vedtas med følgende tillegg til    

første punkt: ”- som eventuelt skal legge frem forslag til løsning av ny 
organisering.” 

      
               Vedtak: 
 
               Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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6.2 Etiske regler 
  

De etiske retningslinjene har siden vedtakelsen vært under kontinuerlig 
vurdering og evaluering av FS og administrasjonen, både prinsipielt og i 
forhold til enkeltsaker.  FS er av den oppfatning at retningslinjene i 
hovedsak fungerer etter sin hensikt, idet de retter oppmerksomheten mot 
viktigheten av ryddige og oversiktlige forhold hva gjelder hesteomsetning og 
de ulike roller aktørene på omsetningsmarkedet har. 
 
 
FS’ forslag til vedtak: 
 
Det nedsettes en arbeidsgruppe som frem til neste ting i 2005 skal 
gjennomgå de etiske retningslinjene, og eventuelt vurdere om det er behov 
for endringer. 
 
Arbeidsgruppen foreslås bestående av: 
President, NRYF 
Generalsekretær, NRYF 
Erik Elstad, formann Lovkomitéen NRYF 
Leder av Etisk Råd, NRYF 
Pål Kleven, jurist NIF 
Geir Gulliksen, representant for hestehandlere/trenere 
 
Vedtak: 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

 
Sak 7 Tilsette statsautorisert/registrert revisor og fastsette honorar 
 
 FS’ forslag til vedtak: 
 
 FS fremmer forslag om at revisjonsfirmaet Brødholt, Kristiansen & Co. DA 
 v/ Statsautorisert revisor Otter Brødholt  tilsettes som revisor, og at 
 honoraret  fastsettes av forbundsstyret i henhold til gjeldende satser.  
 

Før forslaget ble tatt opp til votering, informerte Otter Brødholt om at han nå  
var en del av landslaget, og at det av den grunn kunne stilles spørsmål ved 
hans inhabilitet.  Imidlertid kunne han ikke se at hans deltagelse på noen 
måte skulle komme i konflikt med hans engasjement som revisor for Norges 
Rytterforbund. 
 
Forslaget ble deretter tatt opp til votering. 
 

 Vedtak: 
 
 FS’ forslag enstemmig vedtatt. 
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Sak 8  Fastsette kontingent for de etterfølgende 2 år 
  
 FS hadde ikke lagt frem forslag under denne sak. 
 
 
Sak 9 Behandling av langtidsplan og langtidsbudsjett 
  

Langtidsplan og budsjett for årene 2001-2002 ble gjennomgått.   
 
Sikkerhet 
 
Avsnittet Sikkerhet fikk etter forslag fra Drammen og Omegn Rideklubb 
følgende tillegg under Fremtid: 
 
NRYF arbeider videre med et samarbeid med alle landets kjøreskoler om å 
la trafikkpassering hest-rytter gå inn som en del av kjøreopplæringen. 

  
 Anlegg: 
 

Etter forslag fra Vest-Agder Rytterkrets får 3. setning i underavsnitt 
”Fremtid” følgende ordlyd: 
 
”Sikre større gjennomslagskraft overfor offentlige myndigheter ved 
etablering av rideanlegg.  Arbeide aktivt for at norske kommuner trekker 
rytteridretten inn i kommunedelplanene for idrett, og at norske kommuner 
bygger og driver anlegg for rytteridrett som de bygger anlegg for annen 
idrett”. 
 
Videre forslag fra Per Anders Owren, grenutvalg felt: 
 
”Det skal i perioden arbeides med å utarbeide en nasjonal anleggspolitikk/  
strategi. 
 
Dette vil innebære kartlegging av eksisterende klubbanlegg og en plan for 
videre utbygging.” 

  
 Vedtak: 
 

Med disse endringene ble Langtidsplan og budsjett for 2002-2003 
enstemmig vedtatt. 

 
 
Utdeling av hederstegn/fortjenestenål 
 
Kjell Ulrichsen ble tildelt NRYFs fortjenestenål.  Han var gjennom mange år ponni- 
pappa og hesteeier.  Han har gjennom OHS og sitt sterke engasjement og betydelige 
økonomiske bidrag, vært med på å sette Norge på kartet som internasjonal arrangør.  
Han har videre bidratt svært fordelaktig til profileringen av norsk ryttersport.  Han har 
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også bidratt som initiativtaker til utarbeidelse av NRYFs Etiske retningslinjer og 
Standardkontrakt for omsetning av hest. 
 
Kjell Ulrichsen var ikke tilstede for å motta fortjenestenålen. 
 
Presidenten og visepresident Kristin Kloster Aasen foretok utdeling av NRYFs 
hederstegn til 
 
Grethe Dørum for hennes livslange bakgrunn som rytter, trener og dommer.  Hun har 
vært Int. Candidate Judge for dressur, vært  kursleder for dressurdommere og sittet i 
NRYFs dressurutvalg.  Som hesteeier har hun stilt hester til disposisjon for unge, 
talentfulle ryttere som har hevdet seg bra både i Norge og Norden. 
 
Morten Aasen for sine mange år som landslagsrytter i sprangridning.  Han var 
deltaker i OL Barcelona 1992, hvor han som første norske rytter kvalifiserte seg til 
finalen.  Han har vært medlem og senere leder av GU-S i flere år.  Han har vært 
initiativtaker og frontfigur for Elitesatsningsprosjekt sprangridning og gjennom OHS-
arrangementene bidratt til profilering av NRYF 
 
Per Gulaker for sin innsats som president for Rytterforbundet.  Han ble valgt til vervet 
i Ålesund i 1995, da forbundet var i en elendig økonomisk forfatning.  Per Gulaker 
ledet og styrte redningsarbeidet, og de to neste årene var preget av systematisk 
opprydning i Rytterforbundets virksomhet.  Ved inngangen til neste tingperiode i 1997 
kunne en forsiktig begynne å se fremover og å  starte planleggingen av 
gjenoppbyggingen av forbundets virksomhet.  Han har hatt en arbeidsform som har 
skapt inspirasjon og lyst til å dele oppgavene og utfordringene som styret har stått 
overfor.  Hans kompetanse på solid økonomistyring har alltid latt seg kombinere med 
ønsket om å utvikle virksomheten videre med størst mulig fokus på sportslig aktivitet.   
 
Sak 10 Valg 
 
 Styret 
 Følgende ble valgt: 
       
 President, Kristin Kloster Aasen  (2 år)  enstemmig 
 Visepresident, Trond Asmyr (2 år)           ”          
  
 3 styremedlemmer:       
 Harald Gulliksen              ” 
 Knut Olsen                       ”    
 Anne Kristin Sydnes (2 år)            ” 
 
 2 varamedlemmer: 
 Jan Tønnessen      enstemmig 
 Robert Ruud              ” 
  
  
 Kontrollkomité: 
 Gunnar Størseth       
 Giert Spæren       
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.  
 Varamedlemmer: 
 Hans O. Tangen       
 Bernt-Håkon Andresen               
  
 Alle enstemmig valg. 
 
 Appellutvalget:      
 Erik Elstad, formann        
 Wenche Enersen, nestformann 
 Pieter Veening        
 Torunn Knævelsrud        
 Håkon Danielsen 
 Anlaug Thorsen, varamedlem 
 Haakon Brekke, varamedlem 
  
 Alle enstemmig valgt. 
 
 Lovkomité:      
 Erik Elstad, formann 
 Per Gulaker, nestformann 
 Liv Mette Moxnes 
 Elisabeth Heber 
  
 Alle enstemmig valgt. 
 
 Domstutvalg:      
 Skjoldulf P.G. Lihaug, formann 
 Jan Wallin, nestformann 
 Odd Løvaas 
 Andreas Mauseth, varamedlem 
 Solveig Sundfær, varamedlem 
 
 Alle enstemmig valgt. 
 
 Valgkomité:      
 Anlaug Thorsen, formann 
 Per Gulaker          
 Erik Elstad 
 Dag Harald Olsen 
 Per Anfinnsen 
 
 Alle enstemmig valgt. 
 
 
 
 
Sak 11   Bestemme sted for neste rytterting 
 
 FS’ forslag til vedtak: 
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 FS fremmer forslag om å gis mandat til å bestemme sted for Ryttertinget 
 2003. 
 
 Vedtak: 
 
 Forslaget enstemmig vedtatt. 

 
 
Per Gulaker takket deretter for seg og ønsket NRYFs første kvinnelige president 
lykke til med arbeidet fremover sammen med det nye styret.   Han takket også 
generalsekretær Kjell Myhre for det gode samarbeidet. 
 
Den nyvalgte president takket for tilliten og gledet seg til å ta fatt.  Videre takket hun 
dirigenten, Berit G. Nyberg, for vel gjennomført ledelse av Tinget og overrakte 
blomster. 
 
 
 
                      ---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Monica Vandbakk        Malvin Paulsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


