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Sak 1  Godkjenning av de fremmøtte representanter 
   

Forbundsstyrets forslag: 
 Alle fullmakter godkjennes. 

 
Sak 2  Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
   

Forslag til forretningsorden:   
1. Tinget ledes av den valgte dirigent.  Protokollen føres av valgte sekretær.  

2. Taletiden for saksinnleder er 5 min. Utover dette er taletiden 3 min. første 

gang, 2 min. andre gang og 1 min. tredje gang.  

 

Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.  

 

Den som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 min. taletid.  

 

3. Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten.  

4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer med det unntak   

som er nevnt i lovene.  

5. I protokollen innføres alle forslag og de vedtak som er gjort med antall stemmer   

for og imot. 

6. Protokollen skal godkjennes og underskrives av de to 

valgte tingrepresentantene.  

  Forbundsstyrets forslag: 
  Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 
 
Sak 3  Valg av dirigent, sekretærer, tellekorps og 2 representanter til å underskrive 

protokoll 
 
Valg av dirigent. 
Forbundsstyrets forslag: Berit Nyberg 
 
Valg av sekretærer 
Forbundsstyrets forslag: Pia Henriksen og Charlotte Grüner 
 

  Valg av tellekorps: 
  Forbundsstyrets forslag: 
 

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen: 
 Forbundsstyrets forslag: 
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SAK 4  Behandling av Årsberetning for 2015-2016 
 

1 STYRE OG ADMINISTRASJON 

 

STYRET  
Styret (FS) i Norges Rytterforbund har fra den 22. mars 2015 hatt følgende sammensetning: 

President:   Stian Øglænd 
Visepresident:   Totto Hartmann 
Styremedlem:   Lill Svele   
Styremedlem:   Rolf Nøstdahl *  
Styremedlem:   Ingvild Østli 
Styremedlem:   Anne Gina Fredriksen 
Styremedlem:   Hallgeir Oftedal 
Styremedlem:    Jan Fredrik Furøy * 
Styremedlem (ansattes repr.): Heidi Nässelqvist  
Styremedlem (ungdomsrepr.): Guri Ramtoft 
Varamedlem:    Sissel Haugslien 
 *Rolf Nøstdahl gikk ut av styret på forsommeren 2016, og hans plass ble overtatt av 
 Jan Fredrik Furøy. 
 

 

ADMINISTRASJONEN (Dette omfatter både hel- og deltidsstillinger)  
Generalsekretær    Ellen Damhaug Scheel  

 Økonomisjef     Mesud Burzic  
 Regnskapsassistent    Sigrid-Linn Fjæstad   

Adm.koordinator     Elin Gravdal /Charlotte Grüner (vikar fra  
     29.8.16) 

 Markedskonsulent      Nina Croft (fra 01.04.16) 
 Informasjonssjef    Geir André Dalhus (fra 01.04.16) 

Sportssjef     Nina Johnsen 
 Sportskoordinator, sprang   Heidi Nässelqvist  

Sportskoordinator, funksjonshemmede  Ingeborg Simensen  
Sportskoordinator, dressur og feltritt  Turid Løken  
Sportskoordinator, Teknisk personell  Wenche K. Alm  
Grenkoordinator    Siri Evjen  
Utviklingssjef     Kjell Myhre  
Uttdanningskonuslent    Kirsten Arnesen   
Organisasjonskonsulent   Marianne Brangstrup (engasjement)  

 Koordinator Heste-/rytterlisens   Andreas Juelsen  
 Bredde-og rekrutteringskonuslent  Tine Skoftedal Fossing (fra 7.3.2016) 
 Digital Redaktør    Rebecca Ballestad-Mender 

Redaktør Hestesport    Trine Meiningen    
 Red.koordinator – Hestesport   Pia Henriksen 

Tilsatt revisor      Statsautorisert revisor Otter Brødholt 
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2 FORBUNDSSTYRETS BERETNING 2015 - 2016 

 
2.1 Generelt 
Det er totalt i perioden fra 1. januar 2015 til utgangen av 2016 avholdt 16 møter i forbundsstyret.  
 
Etter forbundstinget i 2015 ble flere forskjellige oppgaver fordelt på grupperinger innen 
forbundsstyret med sikte på å spisse kompetansen og fordele ansvaret på tilrettelegging og 
oppfølging. Inndelingen ble gjort med bakgrunn i Rytterpolitisk dokument for perioden.  
 
2.2 NRYFs plass i samfunnet, kommunikasjon, omdømme og alliansebygging  
Guri Ramtoft, Ingvild Østli og Hallgeir Oftedal har hatt hovedfokus på hvordan forbundet skal 
plassere seg i samfunnet, kommunisere og skape et godt omdømme, og bidra til økt aktivitet og flere 
aktive medlemmer. 
 
Gruppen har drøftet og fått gjennomslag for synspunktene om en enklere og billigere inngangsbillett 
til sporten for å skape mer aktivitet og få flere medlemmer.  
 
Fokus på sikkerhet, og dermed også omdømmet, førte til at styret vedtok å innføre hjelmpåbud 
innen dressur, dressur i feltritt og kjøring.  
 
Forbundsstyret har vært representert på ulike møter og høringer i regi av NIF og Særforbundenes 
Fellesorganisasjon, i tillegg til møter på stortingspolitikere med andre hesteorganisasjoner. 
 
NRYFs 100 års-jubileum i 2015 bidro til å skape en stor kontaktflate som har gitt resultater.  
 
Gruppen har tatt initiativ til en gjennomgang av NRYFs organisasjon, som vil fortsette gjennom neste 
tingperiode. Med tanke på samfunnets utvikling er det hensiktsmessig også for NRYF å se på vår egen 
organisering.  
 
2.3 Toppidrett 
Totto Hartmann og Anne Gina Fredriksen har hatt ansvaret for organiseringen av en god drift og 
organisering av toppidrettssatsingen i nært samarbeid med administrasjonen og sportssjefen. 

Stadig flere av våre topp sprangryttere prioriterer utenlandske stevner, og har en mindre interesse 
for nasjonale stevner i Norge. Dette kan bli en utfordring for utviklingen av våre klubber og 
rekruttering. I dressur har det til dels vært omvendt.  

Etter en periode fra siste ting og langt ut i 2016 ble det fokusert på økonomisk støtte til våre senior 
landslag via det tradisjonelle sponsormarkedet, uten at strategien lykkes.  

Strategien er endret og inkluderer, foruten den økonomiske siden, også behovet for å tenke enda 
sterkere på å bygge opp ‘’ Rytter-Norge’’. 

Innen toppidretten har vi skapt gode resultater i flere grener.  

Måler er å få våre senior landslag på et nivå som gjør det mulig og kunne hevde seg i mesterskap som 
EM, VM og OL.      
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2.4 Utdanning, trenere og teknisk personell 
Forbundsstyrets medlemmer Jan Fredrik Furøy og Lill Svele har hatt hovedfokus på hvordan 
utdanningstilbudet kan styrkes og videreutvikles for trenere og teknisk personell. 
 
Gruppen har etter oppstart i 2015 arbeidet sammen med administrasjonen for å finne 
forbedringspunkter og fokusområder ved utdanning av trenere og teknisk personell. 
Trenerutdanning er godt ivaretatt. Det arbeides med utvikling av e-læring. Det er et uttrykt mål om å 
gjennomføre Trener III kurs i 2017.  
Kurs for teknisk personell gjennomføres kontinuerlig, men en bedre koordinering med kretser, 
grenutvalg og fagkomiteer etterlyses. Dette arbeidet er igangsatt.  
 
Det har i perioden også vært fokus på kontakt med utdanningsansvarlige tillitsvalgte i kretsene, og 
oppfølging av disse. Andre områder som er blitt sett på er stewardutdanning, ønske om felles 
konferanser for teknisk personell samt standardisering av protokoller, opplæringsplaner etc.   
 
Det har ikke vært mulig å gjennomføre alle mål i perioden. Prioriteringer må baseres på tilgjengelige 
ressurser.  
Gruppen mener at administrasjonen har fulgt opp ønskede fokusområder på en god måte. 

 
2.5 Anlegg 
Sissel Haugslien har hatt ansvar for å utvikle forbundets anleggsstrategi, etter at NRYF falt ut av 
programsatingsmiddelordningen.  
 
De to siste årene har gruppen og styret i sin anleggsstrategi fokusert på å møte idrettspolitikere for å 
få rideanlegg på den offentlige dagsorden, og sikre deltakelse i NIFs anleggssatsing i 2018. 
Avgjørende er å sikre rekruttering og dermed et økt anleggsbehov. 
 
I de to siste årene er arbeidet med en plan for helhetlig landsdekkende anleggssatsing startet fordi 
det etterspørres av bevilgende myndigheter. Arbeidet avsluttes første halvår 2017. Et eget 
anleggsutvalg i NRYF, med kontaktpersoner over hele landet, har arbeidet for å legge til rette for at 
også private anlegg skal få tilskudd til vedlikehold, og nyanlegg av ridebaner. 18 klubber har i 
tingperioden søkt om åtte millioner kroner i tilskudd. Tre millioner er fordelt.  
 
NRYF har deltatt i dialogmøter med idrettens organer, Kulturdepartementet og sentrale politikere på 
Stortinget.  Forbundet mener NIF og Kulturdepartementet bør utvide hva det skal gis offentlig 
anleggsstøtte til. 
 
2.6 Alliansebygging kommersielt/sponsing 
Anne Gina Fredriksen og Totto Hartman har hatt ansvaret for fokusområde kommersiell 
alliansebygging/sponsing i tingperioden. 
 
Sponsormarkedet er svært krevende, samtidig som nyrekruttering innenfor marked og 
kommunikasjon i administrasjonen har gjort at arbeidet ikke har hatt fokus. Det er imidlertid gjort et 
godt grunnarbeid i administrasjonen som man vil kunne få nytte av i det fremtidige arbeidet, samt at 
det er skissert en modell for "crowd funding" som vil kunne implementeres i neste tingperiode. 
 
Gruppen har i tillegg jobbet mot private sponsorer i forbindelse med en Satsing mot OL i Tokyo i 
2020. Dette har vi god tro på vil komme på plass i nær fremtid. 
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2.7 Bredde, rekruttering og aktivitet 
Forbundstyret har i perioden hatt fokus på å gjøre ridesporten mer tilgjengelig og medlemskap mer 
attraktivt. Ikke minst har man sett på mulighetene for å knytte til seg hestefolk som i dag faller 
utenom idrettsorganisasjonene, enten fordi de ikke finner et medlemskap formålstjenlig eller at man 
ikke har tenkt på det som en arena for hestekunnskap, rytterutdanning eller sosiale forbindelser.  
Omdømmet som en kostbar idrett, er forsøkt utfordret ved å sette søkelys på hvordan man kan gjøre 
inngangsbilletten til sporten mindre kostnadskrevende - for det enkelte medlem og for klubbene.  
Samarbeid og avtaler med gode rideskoler, gjennomgang og forenkling av konkurransereglementet 
og rekrutteringsideer til enklere klubbaktiviteter er behandlet.  
 
2.8 Ungdomskomiteen 
Den tingvalgte ungdomskomiteen har vært representert med sin leder, Guri Ramtoft, i 
forbundsstyret. Komiteen har hatt jevnlige møter, deltatt på ulike arrangementer og hatt eget 
budsjett. Ved utgangen av 2016 har 15 av 17 rytterkretser/-regioner én eller flere 
ungdomsrepresentanter i styret. Ungdomskomiteen holdt sin egen Ungdomskonferanse høsten 2015 
med deltagere fra klubb og krets. Høsten 2016 deltok Ungdomskomiteen og ungdomsrepresentanter 
fra klubb og krets på NRYFs Utviklingsforum, samt hadde sitt eget Ungdomsforum.  
 
Ungdommene har vært representert på flere ungdomskonferanser/arrangementer i regi av NIF, 
idrettskretser m.m. To av ungdommene har deltatt på Olympisk akademi på Lillehammer i regi av 
NIF. Komiteen har vært representert på nettverkssamling for yngre ledere og deltatt på 
ungdomsforumer i Telemark og Vestfold Rytterregion, og Troms Rytterkrets. Under Kingsland Oslo 
Horse Show 2015 deltok ungdommene på stand. 
 
I april 2016 ble det avholdt et kurslærerkurs i «Stallpotet» deltagere fra hele landet. Det ble også 
avholdt et «Stallpotet» kurs i Tromsø 
 
2.9 CompetIT AS 
Lill Svele har siden forsommeren 2016 vært forbundsstyrets representant inn i styret for CompetIT 
AS. Selskapet er viktig for NRYF, klubbene og våre medlemmer ved stevneavvikling og 
lisensregistrering av hest og rytter.  
 
Selskapet har i 2016 hatt vesentlig høyere kostnader enn inntekter. Forbundsstyret og styret i 
CompetIT AS har hatt fokus på å sikre selskapets økonomi og finne gode løsninger for å ivareta 
sportens behov. 
 
Det ble foretatt en rettet emisjon til NRYF høsten 2016 for å tilføre ny kapital.  
Med utgangspunkt i CompetIT AS` økonomiske situasjon, med administrasjon og support som koster 
for mye sett i lys av selskapets størrelse, det faktum at systemet er sårbart og nøkkelpersoner har 
sagt opp sin stilling, har NRYF forbundsstyre vedtatt å se på alternative løsninger for drift.  
En mulighet er å kjøpe tjenester av et eksternt selskap for å overta drift og vedlikehold av HorsePro.  
 
HorsePro Nett (web-løsningen, databasen og støttesystemer) fungerer godt og er robust. HorsePro 
Stevne råder det en viss usikkerhet rundt.  
 
 

Oslo, 15.03.17  
Styret i Norges Rytterforbund  
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3 TINGVALGTE KOMITEER OG UTVALG 

 
Kontrollkomité 
Sverre Fordal (leder) 
Giert Spæren (medlem) 
Pernille Kring Gulowsen (medlem) 
Gunnar Hammer (vara) 
Anne Kristin Schau Mathisen 
 

Lovkomité 
Liv Mette Moxnes(leder) 
Per Gulaker (medlem) 
Elisabeth Heber (medlem) 
Ellen Dehn Arvesen (medlem) 

Ankeutvalg 
Anja Bech (leder) 
Eivind Davik (medlem)  
Ove Natland (medlem)  
Arnt Ove Bjerkaas (medlem) 
Kari Heistad (medlem) 
Nina Hirsch (vara)  
Anlaug Thorsen  
 

Valgkomité 
Kjersti Fotland (leder) 
Beate H. Hundhammer (medlem) 
Per Anders Owren (medlem)  
 
 
 

 

3.1 Rapport fra Lovkomiteen 
Lovkomiteen har ingen saker behandlet. 
 
3.2 Rapport fra Ankeutvalget 
Ankeutvalget har fått seg forelagt to saker i løpet av 2016.  
Ingen saker ble forelagt i 2015. 
 
Den ene saken omhandlet spørsmålet om generelle uttalelser om norske dressurdommeres 
bedømningspraksis og etter hvert også navngitte dressurdommeres bedømning, kunne anses som 
utilbørlige etter KR I § 175, utilbørlig opptreden.  Uttalelsene var fremkommet i sosiale medier og e-
poster med en rekke mottakere. Ankeutvalget kom til at uttalelsene ikke kunne karakteriseres som 
utilbørlige eller til skade for sportens omdømme. 
 
 
Den andre saken gjaldt anke over Tkrs avgjørelse om ikke å gi dispensasjon fra KR IV $ 426, til bruk av 
nesenett under dressurkonkurranser.   Ankeutvalget opprettholdt Tkrs avgjørelse. Det ble ikke gitt 
dispensasjon til bruk av nesenett under konkurransen, men likevel slik at nesenettet kunne brukes 
under oppvarming til konkurranse 
 
 
  



NORGES RYTTERFORBUND 

Side 11 av 164 
 

4 FASTE OPPNEVNTE KOMITEER 

 
2015 2016 
 
Teknisk komité (TK) 
Torunn Knævelsrud (leder) 
Ivar Alme (medlem) 
Harald Farbrot (medlem) 
Tom Brunsell (medlem) 
Nasrin Håkonsen (medlem fra 18.5.15) 
 
Etisk Råd 
Cathrine Aspestrand 
Torbjørg Antonsen 
Øivind Ødemotland 
Espen Guriby 
 

 
Teknisk komité (TK) 
Torunn Knævelsrud (leder) 
Ivar Alme (medlem) 
Tom Brunsell (medlem) 
Nasrin Håkonsen 
 
 
Etisk Råd 
Cathrine Aspestrand 
Torbjørg Antonsen 
Øivind Ødemotland 
Espen Guriby 
 

Ungdomskomiteen 
Guri Ramtoft (leder) 
Kristoffer Tvete 
Thora Ranum Nyhagen 
Hallvard Kjøllmoen Steien 
Gry Merethe Løkken Dobloug 
Signe-Christine Lillerud 
Katrine Figenschou Olsen 
 

Ungdomskomiteen 
Guri Ramtoft (leder) 
Kristoffer Tvete 
Thora Ranum Nyhagen 
Hallvard K. Steien (trakk seg 15/11-16) 
Gry Merethe Løkken Dobloug 
Signe-Christine Lillerud 
Katrine Figenschou Olsen 
 

Anleggsutvalget (ANLU) 
Stian Øglænd 
Sissel Haugslien  
Robert Ruud 
Steinar Haakonsen 
Bente Dankertsen 
Leif Lihaug 
Halle Vonheim 
 
 

Anleggsutvalget (ANLU) 
Stian Øglænd 
Sissel Haugslien  
Robert Ruud 
Steinar Haakonsen 
Bente Dankertsen 
Leif Lihaug 
Halle Vonheim 
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4.1 Årsrapport for Teknisk Komité (TK) for 2015 
Teknisk komite (TK): 
Teknisk komites reglementsutvalg (TKr), NRYFs sportskoordinatorer og lederne i grenutvalgene og 
stewardkomiteen utgjør Teknisk komite (TK). TK hadde ett møte i 2015 for å forberede 
reglementsendringene for 2016. Arbeidet med veiledende tabeller for rytters høyde og vekt ble 
sluttført. En annen viktig sak gjaldt problemene med ryttere som melder av i siste øyeblikk, og 
dermed både påfører arrangørene mye ekstra arbeid og blokkerer for andre ekvipasjer. TK-møtet 
uttalte: «Sanksjoner for «no show» og krav til betaling slik KR beskriver i dag, er i utgangspunktet 
dekkende. Men det kan virke som ikke alle arrangører følger opp mulighetene til inkreve skyldige 
beløp – det er først og fremst viktig å følge reglementet slik det er i dag.» TKr har inntrykk av at 
denne problemstillingen fortsatt er levende, og at arrangørene fortsatt ikke er lojale mot 
reglementet. 
 
Grenspesifikke reglementsendringer ble behandlet i direkte dialog med de aktuelle grenutvalgene. 
Reviderte reglementer legges ut på NRYFs hjemmesider og gjelder fra 1. mars 2016. Bare helt 
nødvendige endringer foretas til andre tider på året. 
 
Teknisk komites reglementsutvalg (TKr): 
Vedtaket fra Ryttertinget 2013 om at TKr skal velges av Ryttertinget, ble endret av Ryttertinget i 2015 
slik at komiteen fortsatt oppnevnes av FS. Begrunnelsen var å sikre at komiteen har nødvendig 
kunnskap om alle grenene og reglementene. 
 
TKr besto i 2015 av Torunn Knævelsrud (leder), Ivar Alme, Nasrin Håkonsen (fra 18. mai), Harald 
Farbrot og Tom Brunsell (jurist). Torunn Knævelsrud var sekretær for utvalget.  
TKr hadde ikke fysiske møter i løpet av året. Innkomne saker ble fortløpende behandlet via e-post. 
 
TKr er i løpende kontakt med administrasjonen om relevante forhold. Uttalelse fra det aktuelle 
grenutvalg, komite for teknisk personell og stewardkomiteen blir innhentet der det er relevant. 
 
2015 var et travelt år for TKr med 46 protokollførte saksnumre, som var hele 17 flere enn året før. 
Sakstypene favnet et vidt spekter, som dispensasjonssøknader, klager, anker over 
dommeravgjørelser og sanksjoner. Noen av de viktigste sakstypene: 
• Dispensasjon for teknisk personell: 7 
• Dispensasjon bytte av representasjonsklubb: 5 
• Anke over sanksjon eller eliminering på stevne: 4 
• Anke over dommers avgjørelse av protest: 3 
• Dispensasjon fra høyeste klassenivå for stevnetype: 3 
• Dispensasjon fra krav om vaksine: 3 
• Sanksjoner: 3 
 
TKr merker seg at det er ganske vanlig med søknader om dispensasjon fra kravene om teknisk 
personell. Det tyder på at det er for lite teknisk personell tilgjengelig i forhold til behovet. Sakene har 
først og fremst dreid seg om feltritt og sprang. Det blir bare unntaksvis gitt dispensasjon, og de fleste 
sakene løser seg når arrangørene jobber litt mer med dem. 
 
Ofte påtaler TKr ulike brudd på regelverket ut over det en sak i utgangspunktet dreier seg om. Saker 
med opprinnelse i hendelser på et stevne avdekker ofte for dårlig reglementskunnskap og 
håndheving hos dommere og overdommere, og utløser stor aktivitet hos de berørte for å få 
gjennomslag for egne synspunkter. Også svakheter i reglementet blir avdekket gjennom slike saker 
og fører i neste omgang til endring av reglementet. 
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En rekke enklere spørsmål omkring reglement blir besvart fortløpende av lederen pr e-post og 
telefon uten saksbehandling av TKr og uten å bli protokollført. Kopi av svaret blir sendt til 
administrasjonen, det aktuelle grenutvalget og den aktuelle komiteen for teknisk personell. 
 
TKrs leder skriver i Hestesport om aktuelle reglementsspørsmål. Hun oversetter og redigerer alle 
dressurprogrammene og utfører det praktiske arbeidet med å skrive inn alle reglementsendringer i 
KR. 
 

Oslo, 23. januar 2017 
Torunn Knævelsrud 

Leder TKr 
 

 
4.2 Årsrapport for Teknisk Komité (TK) for 2016 
Teknisk komite (TK), Teknisk komites reglementsutvalg (TKr), NRYFs sportskoordinatorer og lederne i 
grenutvalgene og stewardkomiteen utgjør Teknisk komite (TK). TK hadde ett møte i 2016 for å 
forberede reglementsendringene for 2017. De viktigste sakene gjaldt bøter, aldersgrenser for teknisk 
personell, alkotester, forenkling og rekruttering, og røyking på stevneplassen.  Justeringene av 
bestemmelsene om bøter var utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Torunn Knævelsrud og 
Tom Brunsell fra TKr, Lill Svele og Hallgeir fra FS og NRYFs generalsekretær Ellen D. Scheel. FS hadde 
bifalt forslaget. Bøter har vært lite brukt, men behovet er der, særlig overfor organisasjonsledd. KRs 
regler om bøtenivå mv var ikke lenger på linje med bestemmelsene i NIFs lov og ble foreslått justert 
for harmonisering. Det var dessuten utarbeidet nye retningslinjer for bøter (KR I Tillegg 7). TKr ønsker 
at behovet for faste satser på reglementsbrudd på stevneplassen blir vurdert, og ba GU-ene om 
innspill. Samtidig ble det presentert en rekke justeringer av reglementet bl.a. for å klargjøre hvem 
som kan ilegges sanksjon.   
 
Aldersgrensen for teknisk personell på 70 år har vært diskutert gjentatte ganger. Denne gangen ble 
det, med tilslutning fra FS, vedtatt å heve grensen til 72 år. Formålet er å ta vare på verdifull 
kompetanse og sikre tilstrekkelig antall teknisk personell på høyeste nivå.   
 
KR I Tillegg 8 har bestemmelser om alkotester på stevner. Det har av ulike grunner vist seg at dette er 
en sovende paragraf. En spesiell utfordring er kalibrering og vedlikehold av alkometre. Det ble 
besluttet at FS ser nærmere på bestemmelsen og vurderer om teksten skal endres eller slettes.  
 
NRYF jobber stadig med å sikre grunnlaget for å beholde og rekruttere medlemmer. Det var bedt om 
innspill om endring av reglementskrav som kan utgjøre unødvendige hindringer. Det var imidlertid 
kommet inn få innspill. GUene ble oppfordret til å komme med innspill til FS og TKr. Noen tiltak vil 
antakelig kreve reglementsendring og må fremmes som forslag til TK-møtet høsten 2017. Andre tiltak 
handler mer om å utnytte handlingsrommet reglementet allerede gir. NRYFs adm kan lage en 
idebank på rytter.no med aktuelle rekrutterings-aktiviteter.   
 
Røyking på stevneplassen har vært et tema i mange år. Det er strenge regler for hvor det er lov å 
røyke på stevneområdet, og det har vært satt i gang mange positive tiltak overfor klubbene. Likevel 
er det bekymring for den utstrakte røykingen på ridestevner, og det ble spurt om hvordan man kan få 
formidlet bedre at ridestevner er idrettsarrangementer, der røykere må bruke de plassene som er 
avsatt til dette. Påpeking av reglementsbestemmelser og påvirkning av holdninger gjennom ulike 
kanaler ble pekt på som mulige løsninger.  
 
Grenspesifikke reglementsendringer blir behandlet i direkte dialog med de aktuelle grenutvalgene. 
Reviderte reglementer legges ut på NRYFs hjemmesider og gjelder fra 1. mars 2017. Bare helt 
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nødvendige endringer foretas til andre tider på året. Bestemmelsene om ny aldersgrense for teknisk 
personell og en endring i teksten om obligatorisk stevneprogram trådte i kraft 1. januar 2017.  
  
Teknisk komites reglementsutvalg (TKr) TKr besto i 2016 av Torunn Knævelsrud (leder), Ivar Alme, 
Nasrin Håkonsen og Tom Brunsell (jurist). Harald Farbrot gikk ved nyttår ut av utvalget etter mange 
års tjeneste. FS har foreløpig ikke oppnevnt et nytt medlem. Torunn Knævelsrud var sekretær for 
utvalget.   
 
TKr hadde ikke fysiske møter i løpet av året. Innkomne saker ble behandlet fortløpende via e-post. 
TKr er i løpende kontakt med administrasjonen om relevante forhold. Uttalelse fra det aktuelle 
grenutvalg, komite for teknisk personell og stewardkomiteen blir innhentet der det er relevant. Også 
2016 var et travelt år for TKr med 26 protokollførte saksnumre. Det var hele 20 saker færre enn året 
før, men flere av sakene var svært arbeidskrevende. Saksbehandlingstiden blir lett lengre enn det TKr 
er bekvem med. Det skyldes bl.a. at det tar tid å innhente nødvendig informasjon, og at alt arbeid 
utføres på fritiden av medlemmer som ellers har nok å gjøre.  En gjenganger i ulike former er at 
arrangører ønsker å gjennomføre stevner på andre premisser enn det reglementet bestemmer. Det 
gjelder høyeste klasse, endring av stevneinvitasjon, teknisk personell og premiering. To slike saker 
der arrangøren hadde endret vesentlige forhold ved arrangementet i strid med reglementet og uten 
godkjenning fra riktig instans, medførte mye arbeid for TKr. Både arrangøren og OD ble ilagt 
sanksjoner. Dette er typiske saker der bøter er et godt egnet sanksjonsmiddel mot arrangøren. TKr 
tror disse sakene bare er toppen av isfjellet. TKr er avhengig av å få inn meldinger fra ryttere og 
teknisk personell for å følge opp tilsvarende saker. Sakstypene favnet ellers et vidt spekter, som 
dispensasjonssøknader, klager, anker over dommeravgjørelser og sanksjoner. Noen av de viktigste 
sakstypene:  

• Dispensasjon bytte av representasjonsklubb: 4  

• Anke over dommeravgjørelser på stevne: 3  

• Dispensasjon fra krav om utstyr: 3  

• Dispensasjon for teknisk personell: 2  

• Sanksjoner: 2  

• Klage på oppførsel fra OD: 2  

  
En rekke enklere spørsmål omkring reglement blir besvart fortløpende av lederen pr e-post og 
telefon uten saksbehandling av TKr og uten å bli protokollført. Kopi av svaret blir sendt til 
administrasjonen, det aktuelle grenutvalget og den aktuelle komiteen for teknisk personell. Mange 
av spørsmålene dreier seg om tillatt hodelag, neserem og bitt i dressurkonkurranser. TKr har spilt inn 
forlag til NRYF med innspill til FEI om et klarere reglement om disse forholdene. Det ser ikke ut som 
innspillene er tatt til følge i FEIs dressurreglement for 2017. TKrs leder skriver i Hestesport om 
aktuelle reglementsspørsmål. Hun oversetter og redigerer alle dressurprogrammene og utfører det 
praktiske arbeidet med å skrive inn alle reglementsendringer i KR.  
  

Oslo, 23. januar 2017 
Torunn Knævelsrud Leder TKr 
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4.3 Rapport fra Etisk råd 2015 
Etisk Råd hadde ingen saker i 2015 og 2016 
 
4.4 Rapport fra NRYFs Ungdomskomité 2015-2016 
NRYFs Ungdomskomité ble valgt inn på Ryttertinget i 2015 med 7 medlemmer. Høsten 2016 trakk et 
av styremedlemmene seg, og etter valg i komiteen gikk et varamedlem opp som ordinært medlem av 
komiteen. Komiteen har gjennom 2015 og 2016 hatt jevnlige møter, deltatt på ulike arrangementer 
og hatt eget budsjett.  
 
Ved utgangen av 2016 har 15 av 17 rytterkretser/-regioner én eller flere ungdomsrepresentanter i 
styret. Ungdomskomitén holdt sin egen Ungdomskonferanse høsten 2015 med 19 deltagere fra klubb 
og krets. Der fikk deltagerne et innblikk i hva NRYFs Forbundsstyre og administrasjonen gjør, samt 
presentasjoner av komiteens prosjekter «Stallpotet» og «Ryttersport mot mobbing». Høsten 2016 
deltok Ungdomskomitén og ungdomsrepresentanter fra klubb og krets på NRYFs Utviklingsforum, 
samt hadde sitt eget Ungdomsforum på søndagen hvor temaet var hva ungdom kan bidra med i egen 
klubb og krets, og hva ungdomskomiteen bør arbeide med i tiden fremover.  
 
Ungdommene har vært representert på flere ungdomskonferanser/arrangementer i regi av NIF, 
idrettskretser m.m. To av ungdommene har deltatt på Olympisk akademi på Lillehammer i regi av 
NIF. Komiteen har vært representert på nettverkssamling for yngre ledere og deltatt på 
ungdomsforumer i Telemark og Vestfold Rytterregion, og Troms Rytterkrets.  
Under Kingsland Oslo horse show 2015 deltok ungdommene på stand hvor «Ryttersport mot 
mobbing» ble frontet og promotert.  
 
I april 2016 ble det avholdt et kurslærerkurs i «Stallpotet» med 22 deltagere fra hele landet. Det ble 
også avholdt et «Stallpotet» kurs i Tromsø med 12 deltagere. Prosjektet er nå avsluttet og blitt 
inkorporert som en del av NRYFs Klubbsatsingsprogram. Medlemmer av komiteen har vært rundt på 
konferanser og samlinger som foredragsholdere og snakket om «Stallpotet» og ungdomsarbeidet.  
 
4.5 Anleggsutvalget og Anlegg 2015-2016 
Anleggsarbeidet i NRYF tar utgangspunkt i Rytterpolitisk dokument(RPD) for perioden 2015-2019 
vedtatt på Ryttertinget i 2015.  
 
Informasjon om anlegg og faglig støtte til klubbene 
Anleggssidene på www.rytter.no/anlegg oppdateres fortløpende og inneholder faglig informasjon til 
klubber som ønsker å bygge anlegg.  
 
I løpet av perioden har Anleggsutvalget (ANLU) bidratt med faglig støtte til administrasjonen. ANLU 
består av inntil seks fagpersoner for anlegg som representerer hver sin landsdel. I tillegg består 
utvalget av to representanter fra FS v/president og styremedlem/anleggsansvarlig. Utvalget 
koordineres av NRYFs administrativt ansvarlige for anlegg. ANLU arbeider etter eget mandat og har i 
perioden møttes 4 ganger, diskutert anleggsspørsmål og deltatt i NRYFs tildelingsprosesser.  
 
De seks anleggsfaglige personene i ANLU er rekruttert fra det frivillige apparatet, og fungerer som 
regionale anleggsveiledere for våre klubber. De har svart på spørsmål om bygging og drift av anlegg, 
om spillemiddelprosess og NRYFs egne støtteordninger samt fagtekniske spørsmål om rideanlegg, 
baneunderlag, ol. Vi opplever at klubbene har god støtte i disse veilederne, og at det er viktig å ha 
fagpersoner som kan svare på spørsmål utover det fylkenes Idrettskonsulenter gjør.  
 
Fordi vi også ser at mange klubber har behov for profesjonell kompetanse gjennom en byggeprosess, 
har NRYF en avtale med «Stallmestern» Thor Gunnar Mathisen, som tilbyr konsulenttjenester 
innenfor bygging og drift av anlegg. Det har vært ca 130 henvendelser totalt i løpet av 2016 til 

http://www.rytter.no/anlegg
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«Stallmestern2, hvorav 18 er rene klubbhenvendelser. Av de 130 henvendelsene har det blitt ca 30 
betalte oppdrag hvorav 10 er oppdrag for klubber. 
 
4.5.1 Gode idrettsanlegg (GIA) 
For å gi klubbene tilgang til en nasjonal kunnskapsbase for planlegging, bygging og drift av gode 
idrettsanlegg, har NRYF inngått et samarbeid med Senter for idrettsanlegg og teknologi, Institutt for 
bygg, anlegg og transport (NTNU SIAT) om www.godeidrettsanlegg.no . 
Overordnet målsetting for samarbeidet er å samle, utvikle og publisere kunnskap og informasjon om 
planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg. 
På sikt skal www.godeidrettsanlegg.no være hovedkanal for NRYFs anleggsinformasjon på web. 
 
4.5.2 Anleggsstrategi – hovedanlegg og programsatsingsmidler 
NRYFs anleggsstrategi bygger fortsatt på anbefalingene fra ECON-rapporten fra 2005. En av de 
viktigste anbefalingene i rapporten er at NRYF bygger opp en landsdekkende kjede av hovedanlegg 
som framstår som spydspisser for sin region, både geografisk og aktivitets/grenmessig. Fram til nå 
har NRYF valgt å definere våre hovedanlegg etter de anleggene som har mottatt såkalte 
programsatsingsmidler fra KUD. Dette sikrer at anleggene holder høy standard, både med tanke på 
idrettslig administrasjon/organisering, aktivitetstilbud og oppfyllelse av offentlige krav.  
 
NRYF har i flere år vært en del av KUDs/NIFs programsatsing for kostnadskrevende anlegg, noe som 
har vært svært viktig for finansieringen av dagens hovedanlegg. I siste programsatsingsperiode 2014-
2017 nådde dessverre ikke NRYF opp. KUD prioriterte idretter med såkalte «signalanlegg» og som bar 
preg av å være nyskapende.  
NRYF ser viktigheten å få på plass en mer konkret strategi for neste tingperiode som kan bidra til at vi 
igjen blir en del av KUDs programsatsing fra 2018.  
 
4.5.3 Krafttak for ridebanebunner 
Ordningen med «Krafttak for ridebanebunner» har vært etablert siden 2009. I utgangspunktet ble 
programsatsingsanleggene prioritert, men etter hvert har vi også sett at øvrige klubbanlegg kan 
støttes av den samme ordningen. Aktivitetsomfang, -type og -nivå vil avgjøre prioriteringene for disse 
anleggene. 20 % av midlene skal øremerkes kjøring og feltritt.  
 
Utfra tilbakemeldinger fra klubber og stevnearrangører viser det seg at også klubber som leier seg 
inn på private anlegg har behov for utbedring av ridebanebunn. I 2015 ble det derfor foretatt en 
revisjon av kriteriene for Krafttakmidler. I hovedsak går endringen utpå at klubber uten eget anlegge 
også kan søke, forutsatt at klubben har inngått en NRYF godkjent leieavtale med anleggseier på 
minimum 10 år. De reviderte kriteriene fikk virkning for søknadsperioden 2016-2017. Informasjon om 
endringen og gjeldende kriterier finnes på www.rytter.no under anlegg.  
 
  

http://www.godeidrettsanlegg.no/
http://www.godeidrettsanlegg.no/
http://www.rytter.no/
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For 2015- 2016 er følgende klubber tildelt tilskudd fra Krafttakmidler: 
 

Klubb  Program

- 

sats.anl. 

Banetype  Søknads-

sum  

Tildelt kr 

Alvøen Rideklubb Ja Ute/inne 828 900  500 000 (2015)  

Arendal og Grimstad Rideklubb Ja Ute 570 000  350 000 (2015)  

Skedsmo Rideklubb Nei Ute - feltritt 180 000  180 000 (2015)  

Stord Rideklubb Ja Ute  237 850  230 000 (2015)  

Åsane Rideklubb Nei Ute 58 000  58 000 (2015)  

Sunndal Rideklubb Nei Ute/inne 40 000 40 000 (2016) 

Fredrikstad og Omegn Rideklubb Nei Ute 600 000 350 000 (2016) 

Bærum Rideklubb Nei Inne 194 133 194 000 (2016) 

Asker Rideklubb (*) Nei Ute 100 000 100 000 (2016) 

Nittedal Rideklubb (*) Nei Inne 70 000 70 000 (2016) 

Rælingen Rideklubb Nei Inne 400 000 50 000 (2016) 

Grenland Ryttersportsklubb Ja Inne 322 000 200 000 (2016) 

Moldegaard Ryttersportsklubb Nei Ute 400 000 100 100 (2016) 

Askim Rideklubb Ja Inne 260 000 180 000 (2016) 

Bruråk Hestesportsklubb Nei Ute 1 073 834 250 000 (2016) 

Flora Hestesportsklubb Nei Inne 200 000 50 000 (2016) 

Åsane Rideklubb Nei Inne 166 700 80 000 (2016) 

Kirkenes Ryttersportsklubb Nei Inne  12 000 12 000 (2016) 

TOTALSUM    1 318 000 

 
(*) Følgende prosjekter lot seg ikke gjennomføre, og midlene er derfor tilbakeført potten. 
 
All tildeling forutsetter at det skrives en avtale om aktivitet på anlegget, dette omfatter arrangering 
av stevner samt dager til fri disposisjon for grenene (hovedsakelig benyttet til treninger/samlinger). 
 
4.5.4 Anleggsregistrering 
Fra 2012 er det lagt inn spørsmål om anlegg og drift av rideskole i den årlige Idrettsregistreringen, og 
svarene herfra vil kunne gi et bedre bilde av klubbeide/ -drevne anlegg i Norge. Tallene fra 
Idrettsregistreringen 2015 viser at 128 av våre klubber melder at de eier eller har bruksrett/leieavtale 
på eget anlegg. Av disse melder 45 klubber at de driver rideskole. 
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4.6 Grenutvalgene 

2015 2016 

GU-DI: 
Hildegunn Skulstad - 2 år - LEDER 
Kari Eiesland  
Tina Høgevold  
Arvid Sauge Johansen fram til juni 2015 
Ellen Annette Gutubakken fra juni 2015 
 

Distanse (GU-Di) 
Hildegunn Skulstad  
Kai Hanssen 
Hildegunn Skulstad 
Ellen Annette Gutubakken 

GU-D: 
Stig Arne Mellerud (Leder) 
Stian Aleksandersen  
Lise Oppegaard  
Karina Aas   
Unni Henriksbø  
 
 

Dressur (GU-D) 
Stig Arne Mellerud (leder) 
Stian Aleksandersen 
Unni Henriksbø 
Lise Oppegaard 
Ingrid Jacobsen 
Andreas Schilbred 

GU-F: 
Haldor Braastad – 2 år – LEDER  
Elin Heistad – 1 år, rekruttering 
Maren Olsen Moshølen – 2 år, bredde 
Nasrin Håkonsen – 2 år, teknisk 
Stine L Glittre Skedsmo, rytterrepresentant 
 

Feltritt (GU-F) 
Haldor Braastad (leder) 
Elin Heistad – knøttecup/BEST Cup 
Stine L. Glittre Skedsmo – sport 
Maren Moshølen (Bredde/rekruttering) 
Nasrin Håkonsen (Teknisk personell) 
 

GU-FH: 
Silje Gillund – 1 år – LEDER 
Hilde Stømner, klassifisør – 2 år 
Trille Elisabeth Staubo, klissifisør – 2 år 
Hege Elisabeth Sætre, Satsingruppen – 1 år  
Anita Hamnes, oversikt nivåklasser – 2 år  
 

Funksjonshemmede (GU-FH) 
Hege Sætre, Leder 
Anita Hamnes, oversikt nivåklasser 
Trille Staubo - klassifisør  
Hilde Stømner – klassifisør 
Anita Johannessen 
 

GU-K:  
Lene Kragh – 1 år – LEDER  
Sofia Mikkelsen – 2 år  
June Cecilie Horntvedt – 2 år  
Merethe Luise Sandem – 2 år  
Ellen Olsen – 1 år  
Nina Bakkelund -1 år  
 

Kjøring (GU-K) 
Lene Kragh – Leder 
Sofia Mikkelsen 
Nina Bakkelund 
June Cecilie Horntvedt 
Aud Røhne  
Tone Løken (TKK) 
 

Mounted Games GU-MG: 
Eivind Kjuus  (leder) 
Charlotte Gaarder  
Frank Sørensen  
Inger Hilmersen  
Anne Kjenslie Strøm  
 

Mounted Games (GU-MG) 
Eivind Kjuus (leder) 
Anne Kjensli Strøm (breddeansvarlig) 
Christina Ødeskaug 
Frank Sørensen 
Stian Hennie 
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2015 2016 

 
GU-S: 
Jon Harald Gulliksen – 1 år- LEDER  
Aase Mortensen – 2 år  
Tony Andre Hansen – 1 år  
Marianne Lensebråten – 2 år 
Line Brusletto – 2 år  
  

Sprang (GU-S)  
Jon Harald Gulliksen (leder) 
Marianne Lensebråten  
Tony A. Hansen  
Line Brusletto 
Tonje M.Moe  
 

Voltige (GU-V) 
Marit Walløe (leder) 
Ingeborg Bjerregaard 
Maria Cassandra Housken 

Voltige (GU-V) 
Marit Walløe (leder) 
Ingeborg Bjerregaard 
Maria Cassandra Housken 
Lilly Weldigh 
Emilie Meyer Christensen 
Frauke Hammer 
 

Norsk Islandshestforening (styret) 
Nils André Olsen (leder) 
Liv Aaboen Nilsson  
Monika M. Jungnikel  
Anne Karine Berger 
Kristin C. Hauge 
Torgeir Strøm 
Berit A. Aanese 
Hilde Bergum 

Norsk Islandshestforening (styret) 
Nils André Olsen (leder) 
Torill Merete Wiggen 
Monika M. Jungnikel 
Ine Smedbakken 
Birgitte H. Lütken 
Stine N. Jensen 
Berit A. Aanesen 
Guro Kylling. 
 

 
4.7 Andre tekniske komiteer 

2015 
 

2016 

Dressurkommerkomité (DDK) 
Nina Helene von Hirsch (leder) 
Gunn Skovholt 
Øivind I. Ødemotland 
Christine S. Loennecken 

Dressurkommerkomité (DDK) 
Nina Helene von Hirsch (leder) 
Gunn Skovholt 
Øivind I.Ødemotland 
Maja Farup 
 

Sprangdommerkomité (SDK) 
Ole Kristian Buer 
Carsten André Sørlie 
Elisabeth Heber 
Ivar Alme 
Gunn Eva Killingberg 
 

Sprangdommerkomité (SDK) 
Ole Kristian Buer 
Carsten André Sørlie 
Elisabeth Heber 
Ivar Alme 
Gunn Eva Killingberg 
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2015 2016 
 

Distansedommerkomité (DiDK) 
Hilde Berg 
Hildegunn Skulstad 
Lene Hammeren 
 

Distansekommerkomié (DiDK) 
Hilde Berg 
Hildegunn Skulstad 
Lene Hammeren 

Sprangstildommerkomité (SSDK) 
Gitte Flam 
Tormod Bakke Johnsen 
Frank Robert Poulsen 
Kari Heistad 
Tonje Nilsen 
 

Sprangstildommerkomité (SSDK) 
Gitte Flam 
Tormod Bakke Johnsen 
Frank Robert Paulsen 
Kari Heistad 
Tonje Nilsen 

Sprangbanebyggerkomité (SBK) 
Anders Hafskjol 
Frank Helk 
Odd-Ivar Pedersen 
Marlene Kongshaug 
 

Sprangbanebyggerkomité (SBK) 
Anders Hafskjold 
Frank Helk 
Odd-Ivar Pedersen 
Marlene Kongshaug 

 
Sikkerhetskomiteen feltritt 
Anton Granhus (NSO/leder) 
Ulf Magne Nilsen 
Leif Fjerdingstad 
Kristin Tørmoen 
 

 
Sikkerhetskomiteen feltritt 
Anton Granhus (NSO/leder) 
Ulf Magnus Nilsen 
Leif Fjerdingstad 
Kristin Tørmoen 
 

Teknisk komité kjøring (TK-K) 
Ellen Olsen (leder) 
Arne Henriksen 
Odd Rune Vikheim 
Geir Anton Nybråten 
Tone Løken 
 

Teknisk komité kjøring (TK-K) 
Tone Løken (leder) 
Arne Henriksen 
Odd Rune Vikheim 
Geir Anton Nybråten 
 

Stewardkomité 
Bard Lindvaag 
Harald Farbrot 
Geir Madland 
Johan Møller 
Lene Røraas 

Stewardkomité 
Lene Røraas 
Bard Lindvaag 
Harald Farbrot 
Geir Madland 
Johan Møller 
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5 KLUBBENDRINGER 

 
2015 
 

2016 
 

Ifølge Idrettsregistreringen, hadde forbundet  
pr 31.12.2013   349 klubber og et  
medlemstall på ca 37 474. 
 

I henhold til NIFs beslutning, er 
Idrettsregistreringen utsatt sluttført til  
30.4.2017. Derfor ikke tilgjengelig 
medlemstall, pr dd.    

  

Nye klubber 
Nordtvedt Rideklubb 
Salangen Hestesportklubb 
Nitusen-byen Hestesportklubb 
 

Nye klubber 
Birkenes Rideklubb 
Drammen Ryttersportklubb 
Voss Idrottslag, Ridning 
Skuterud Rideklubb 
Moss og Omegn Hestesportklubb 
 

Navneendringer 
Stord Hestesportslag 
(fra Stord Ride-og Køyreklubb) 
 

Navneendringer  
Ytre Rideklubb 
(tidligere Aschehoug Hestesportklubb) 

  
Nedleggelse 
Eide Hest og Ponnilag 
Storfjord Hestesportsklubb 
Hamar Ryttersportsklubb 
Stall Trengereid Rideklubb 
Klinga IL – Ridning 
Sømna Rideklubb   
Høgaas Ryttersportsklubb 
Dysjaland Rytterlag 
Ingolfur Islandshestlag 
Bø Ride og Kjøreklubb 
Harstad Hestesportklubb 
 
 
 

Nedleggelse 
Ø.Tromøy Trim Og Idrettsklubb, Ridning 
Nore Og Uvdal Hesteklubb 
Nedre Hallingdal Hestesportklubb 
Levajok Rideklubb 
Kautokeino Rideklubb 
Vaaler Kjøre og Rideklubb 
Søndenfieldske Dragoners Idrætsforening 
Vindafjord og Etne Rideklubb 
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6 KOMMUNIKASJON OG MARKED  

 
KOMMUNIKASJON OG MARKED 2015 
2015 har vært Norges Rytterforbunds jubileumsår – noe som naturlig nok derfor har stått sentralt i 
markedsarbeidet dette året. Parallelt har NRK i år igjen dekket et stort internasjonalt rytterstevne, 
nemlig EM i Aachen/ Tyskland. På markedssiden fortsetter vi samarbeidet med Horze og Agria 
Dyreforsikring. 
 

6 Kommunikasjon  

6.1 Nettsider og sosiale medier 
 

Nettsidene www.rytter.no, www.hestesport.no og www.horsepro.no 
NRYFs tre nettsider er våre viktigste informasjonskanaler.  De har følgende fokus: 
 
www.rytter.no:  informasjon til ryttere og medlemmene 
www.hestesport.no: informasjon om rytterne og medlemmene  
www.horsepro.no: arrangørnettsted med terminlister, resultater m.m. 
 

 
Cecilie Wendel avsluttet sitt engasjement som webredaktør for hestesport.no i september, og ble 
erstattet av Rebecca Mender. 
 
Sosiale medier 
Blant sosiale medier har vi valgt Facebook, Instagram og YouTube som ekstra kommunikasjons-
kanaler. Vi er bevisst på å krysse informasjon mellom nettsidene med fokus på å styre trafikken mot 
egne nettsider. 
På Facebook har vi økt til nærmere 9.500 likerklikk, på Instagram har vi mot slutten av året 1115 
følgere.  
 

6.2 Hestesport 
Bladet Hestesport er landets største hesteblad fordelt på 8 utgivelser i året.    
Bladet distribueres til NRYFs ca. 35.000 medlemmer i et opplag på ca. 13.300 eksemplarer i snitt. 
Bakgrunn for sprik mellom medlemstall og faktiske distribusjonstall er at det opereres med mange 
familiemedlemskap. 
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Rytter Hestesport 
Besøkende for våre tre nettsider 2015. 

http://www.rytter.no/
http://www.hestesport.no/
http://www.horsepro.no/
http://www.rytter.no/
http://www.hestesport.no/
http://www.horsepro.no/
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6.3 Presse- og PR-arbeid 
Vi er i god dialog med NRK TV Sporten som har opparbeidet god kompetanse på ryttersport. 
I 2015 sendte de direkte fra EM i Aachen. Parallelt fortsetter Eurosport sine brede dekninger av 
ryttersporten.  Vi har gjennom 2014/15 vært i god dialog med Norsk Film som har landet et konsept 
med arbeidstittel «Best til hest».  Dette er en programserie som NRK har takket ja til hvor hestejenter 
i alderen 15-22 år skal lære sine fedre i gode rideferdigheter. Opptak i mars 2016, planlagt sendt på 
NRK høsten 2016.  Vil bety mye for rekrutteringen til ryttersporten.   
 

6.4 Sponsorarbeid 
6.4.1 Horze 

Revidert samarbeidsavtalen med Horze gjelder for perioden 2015-2018. 
Horze bidrar med brede utstyrspakker til våre landslagsutøvere i alle grener. Dvs. at alle som deltar i 
nasjonshoppinger og nasjonale lag samt representerer Norge i EM og oppover, får utstyrspakker fra 
Horze.   
I tillegg videreføres arbeidet med en egen supporter kolleksjon som selges gjennom Horze butikkene 
og via deres nettbutikk.  Overskuddet øremerkes sportslig satsing.   
 

6.4.2 Agria Dyreforsikring 
Gjennom samarbeidet har vi fokus på skadeforebyggende arbeid.   
Vi er, i tillegg til Norsk Kennelklubb, samarbeidspartner på Agrias prosjekt hvor de kårer ukens 
dyrehelt og videre en total vinner på vårparten hvert år.   
Vi har arrangert klubbkveld for alle klubbene i Nord- og Sør-Trøndelag på tema skadeforebyggende 
aktiviteter, presse- og sponsortips samt fokus på jubileumsåret.   
Alle som tegner hestelisens mottar et brev hvor vi orienterer om Agria Dyreforsikring. 
 

6.4.3 Andre 
Thon Hotels har vært vår samarbeidspartner på hotellsiden siden 2012. Avtalen gir forbundet en 
kontantsum samt 5 % payback. 
 

6.4.4 Annonsesalg 
Flisa Media ble engasjert for å selge ikke hesterelaterte annonser i blad og på nett i 2015 – som et 
supplement til annonseselger Kim Elvegård. Dette viste seg imidlertid å være et tungt marked. 
Samarbeidet med Elvegård ble avsluttet ved årsskiftet, slik at Flisa Medias annonseavdeling overtar 
annonsesalg for alle annonser både på nett og i blad fra og med 2016. 
 

6.5 Jubileumsåret 2015 
6.5.1 Historieskriving 

Rebecca Mender ble engasjert til å skrive Norges Rytterforbunds historie.   
Historien ble presentert i hver utgave av bladet Hestesport. Sammen med utgave nr. 8 mottok alle 
våre medlemmer et eget historisk bilag som oppsummerer alle våre 100 år. 
 
På rytter.no har vi hatt en egen jubileumsside med tilbakeblikk på spennende historier. 
Videre har Rebecca Mender servert tilbakeblikk på forbundets Facebook side – en populær  
aktivitet som har vært flittig kommentert og delt.  
 

6.5.2 Historisk mobil stand 
Gjennom samarbeidet med Rebecca Mender har vi samlet gamle effekter og fortalt historien vår via 
en mobil historisk stand.  Den har besøkt AEG, Årskonferansen og Ryttertinget, Drammen Spring 
Tour, hallmesterskapet hos Grenland Ryttersportsklubb, Rytterkorpset ved Akershus Festning, Skien 
Rideklubbs D-stevne med Avanti Cavalli-finale, Oslo Horse Show og vår jubileumskonferanse i Oslo 
Militære Samfund. 
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6.5.3 Årskonferansen i mars 
Konferansier Kjersti Bergesen tok oss tilbake i tid og introduserte hver bolk med historiske 
tilbakeblikk.  På jubileumsmiddagen intervjuet hun tidligere og nåværende utøvere som har satt 
spor. 

 
6.5.4 Åpen stall 

En søknad til Sparebankstiftelsen DNB om prosjektmidler på kr. 500.000 til gjennomføring av en 
rekrutteringsuke, «Åpen stall», ble innvilget i oktober 2014. Midlene ble delt ut til klubber som 
meldte seg som gode arrangører hvor målet var å l å skape aktivitet og bidra til rekruttering. Åpen 
stall ble arrangert over hele landet den siste uken i mai.  Naboer i form av privatpersoner, SFO, 
skoler, bedrifter etc. ble invitert inn i stallmiljøet.  
De fikk prøve seg på ulike aktiviteter knyttet til ryttersporten og det miljøet kunne tilby.  Det ble gitt 
en kort innføring om god hestekunnskap kombinert med aktivitet ved at barn og unge fikk prøve seg 
på hesteryggen under trygge og sikre omgivelser. Det var også tilbud om morsomme aktiviteter som 
kan relateres til ryttersporten som eksempelvis konkurranser med høyball- og vannbøttebæring, 
hesteskokasting m.m. 
74 klubber arrangerte «Åpen stall» som igjen favnet godt over 10.000 tilskuere.   
 
Ifølge rapporteringsskjemaene fikk klubbene 190 nye medlemmer og 185 nye rideskoleelever. 
Arrangementene ga mye positiv og god lokal pressedekning.  
 

6.5.5 Egne jubileumsarrangementer 
Trondheim Rideklubb var en av stifterne av Norges Rytterforbund 10. desember 2015. 
De markerte NRYFs 100 års jubileum gjennom et lands- og distriktsstevne og åpning av ny utebane – 
samt egen jubileumsutstilling i regi av ildsjel Solveig Sundfær.  
 
Nittedal Rideklubb arrangerte distanse jubileumsritt i med over 30 deltakere som tilbakela 2 mil. 
 

6.5.6 Kingsland Oslo Horse Show 
I tillegg til historisk stand arrangerte vi jubileumsshow med god hjelp av Lene Kragh fra Alna 
Ridesenter/Østmarka Rideklubb.  Over 200 frivillige og 70 hester deltok i det to timer lange 
jubileumsshowet som ble vist både lørdag og søndag. 
Innehavere av fortjenestenål og hederstegn ble invitert som hedersgjester søndag. 
 

6.5.7 Kunstauksjon 
I samarbeid med kunstneren Kjetil Haaland auksjonerte vi bort to bilder med hestemotiv. 
Disse ble solgt under en «stille auksjon» under Oslo Horse Show.  
 

6.5.8 Jubileumskonferanse og mottakelse i Oslo Rådhus 
Vi arrangerte jubileumskonferanse i Oslo Militære Samfund 3. desember. Blant gjestene var 
prinsesse Märtha Louise, varaordfører Khamshajiny Gunaratnam, kulturminister Thorhild Widvey og 
idrettspresident Tom Tvedt.   
 
Frode Stang ledet konferansen som ga et representativt bilde av bredden og spennet i ryttersporten 
via toppsporten og bredden.  Vår historie sto selvfølgelig sentralt også her.   
Godt over 100 inviterte var til stede.    
 
Den påfølgende mottakelsen som Oslo kommune var vertskap for samlet 170 inviterte gjester i Oslo 
Rådhus.   
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6.5.9 10. desember 2015 
På stiftelsesdagen arrangerte vi en feiring på Idrettens Hus for alle særforbund med bløtkakefest i 
Norges Idrettsforbunds kantine. 
 

6.5.10 Jubileumsnåler 
Gjennom hele året har vi delt ut 1600 små jubileumsnåler på våre jubileumsarrangement 
 

6.6 Ny profilhåndbok 
Selters Design har utarbeidet en designhåndbok som ble implementert høsten 2015. 
NRYFs logo er justert i farger og strammet noe opp samt at håndboken inneholder ny mal for 
henholdsvis brevark, konvolutter, visittkort, mailsignaturer, PowerPoint og grafisk mønster. 
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ÅRSBERETNING 2016 - KOMMUNIKASJON  

I 2016 ble kommunikasjon og marked skilt fra hverandre. Det ble ansatt en ny informasjonssjef og 
markedskonsulent. 2016 ble derfor et år med å få oversikt og kartlegging. 2016 var et OL-år og mye 
av mediedekningen om sommeren omhandlet nettopp dette. Det ble laget flere artikler fra våre FH 
ryttere og mengden av omtale var god i riksdekkende medier. 
 
Nettsidene www.rytter.no, www.hestesport.no og www.horsepro.no 
NRYFs tre nettsider er våre viktigste informasjonskanaler.  De har følgende fokus: 
 
www.rytter.no:  informasjon til ryttere og medlemmene 
www.hestesport.no: informasjon om rytterne og medlemmene  
www.horsepro.no: arrangørnettsted med terminlister, resultater m.m. 
 

 
 
 

Sosiale medier 
Følgende sosiale medier er vi på: 

 Twitter 

 Facebook 

 Snapchat 

 Instagram 

 Youtube 

Det har blitt jobbet med å sette sosiale medier i system i 2016. Vi har hatt fokus facebook og 
instagram, men har samtidig testet oss ut på snapchat. Twitter har vi ikke tatt aktivt i bruk. Vi har 
enda mer å gå på når det gjelder snapchat som kommunikasjonskanal, men her vil man teste mer i 
2017. Vi er bevisst på å krysseinformere på tvers av våre kommunikasjonskanaler, men da med ulikt 
innhold og vinkling.  
 
På Facebook har vi økt til nærmere 14.000 likerklikk. Dette er en økning på 47 % fra 2015. På 
Instagram har vi mot slutten av året fått 3.900 følgere. Dette er en økning på 250% fra 2015.  
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Presse- og PR-arbeid 
I 2016 startet vi for første gang med medieovervåkning. På denne måten får vi en god oversikt over 
hvor ofte ryttersporten er nevnt i trykte og digitale medier, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi vil 
få et bedre analysegrunnlag for å finne ut hvilke budskap vi må ha fokus på, for å få oppmerksomhet i 
nasjonale medier. Under ser dere fordelingen av vår eksponering mot de ulike mediene. Dette er 
basert på ca 10 000 artikler. Disse tallene vil rendyrkes i løpet av 2017.  

 
Denne oversikten er basert på følgende søkeparametre: sprang, dressur+hest, kjøring+hest, voltige, 
rytter+hest, rytterforbundet, ryttersport, ridesport, mounted games, feltritt, distanse+hest, islandshest, 
NRYF, rideskole, Norges Rytterforbund. 

 

De store sakene var fra Paralympics. Våre FH ryttere fikk mye omtale og god dekning. Med et gull og 
sølv, i tillegg til god lagplassering, fikk vi god plass i de nasjonale nettavisene. 
 
TV-dekning 
Eurosport har opprettholdt sin brede dekning av ryttersporten. I tillegg ble «Det store spranget» 
sendt på tv i 2016. I denne serien fikk vi møte hestejenter i alderen 15-22 år som skulle lære sine 
fedre gode rideferdigheter. Programmet ble godt tatt imot, men om det var nok til en sesong to 
gjenstår å se.  
 
Paralympics fikk god tv-dekning. Utfordringen var at vår sport ikke fikk prioritert direktesending.   
 
Hestesport  
Bladet Hestesport er fortsatt landets største hesteblad fordelt på 8 utgivelser i året.    
Bladet distribueres til NRYFs ca. 35.000 medlemmer i et opplag på ca. 13.000 eksemplarer i snitt. 
Bakgrunn for sprik mellom medlemstall og faktiske distribusjonstall er at det opereres med mange 
familiemedlemskap. Bladet har det siste to årene blitt oppgradert visuelt og innholdsmessig, i takt 
med tiden vi lever i.  
 
Annonsesalg 
Flisa Media fortsatte annonsesalget for alle annonser på nett og blad i 2016. Det er et tungt marked 
for annonsesalg, da flere annonsører velger å markedsføre seg på sosiale medier og i egne kanaler. 
Likevel genererer annonsesalget god inntekt som blir fordelt videre ut i aktivitet.  
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ÅRSBERETNING 2016 – MARKED  
 

Tiltak 

Barnas Hestefestival 

18. juni i år ble Barnas hestefestival arrangert for første gang. Festivalen fikk gode besøkstall og gode 

tilbakemeldinger. Alle barna fikk utdelt hvert sitt aktivitetskort og diplom og ballong når de var 

ferdige i tillegg til nøkkelbåndet som de benyttet til å ha aktivitetskortet rundt halsen. Våre sponsorer 

sørget også for flotte premier til alle barn som deltok. 

Det ble laget en kort promoteringsfilm fra festivalen som vil bli benyttet til senere markedsføring. Det 

ble gjennomført en markedsundersøkelse via Festivalens facebookside som blant annet ga svar på 

alder på deltakende barn, antall aktiviteter og gradering av hvor attraktive de ulike aktivitetene var 

og synspunkter på markedsføringen. Hovedpremievinner ble møtt og tatt bilde av og vi fikk en fin 

rapport tilbake etter at premien som var inngang på Bjørneparken med overnatting på Thon Hotel, 

var benyttet. 

 

Premieseremoni   

For at alle klubber som skal arrangere NM skal ha en enhetlig og høytidelig premieseremoni ble det 

anskaffet seremonipakker. Alle klubber ble bedt om å følge malen for hvordan NM seremoni skal 

gjennomføres.  

Pakken inneholdt:  

 Meglerbukker 

 Bordvimpler 

 Sachets til premiepute og bord 

 Flagg 

Det ble sendt bilder i retur fra flere av seremoniene, som nå skal holde samme høye standard og 

være mest mulig likeartet. 

 

Rideklubber.no 

Det var ønskelig med en helhetlig og intuitiv oversikt over alle Norges rideklubber og deres tilbud.  

Domenet rideklubber.no ble sikret og det ble utviklet en kravspesifikasjon på en webside som på 

enkelt vis lar brukeren søke opp de nærmeste klubbene der han/hun bor, sjekke medlemsfordeler og 

melde sin interesse for å bli medlem.  

Freelancer.com; en anerkjent formidlingsplattform for å skaffe oppdragstakere i utlandet ble 

benyttet til å finne frem til et indisk selskap med god rating, som kunne utføre oppgaven med å 

programmere og utvikle siden.  

Siden ble satt opp i wordpress med integrasjon av kartfunksjon og en backend løsning som skulle 

sørge for at klubbene og administrator kunne gå inn og legge til eller endre informasjon som bilder, 

kontingenter, åpningstider og representerte grener.  

På grunn av et økonomisk regulativ fra indiske myndigheter på høsten 2016, ble det indiske selskapet 

forhindret i å fullføre arbeidet. Websiden ble derfor satt opp av interne ressurser på enklere vis enn 

planlagt. Websiden ligger nå ute som en betaversjon og er å anse som første del i prosessen med å 

utvikle rideklubber.no til en fullverdig god rekrutteringsplattform for å kanalisere potensielle 

medlemmer til klubbene. Arbeidet med å videreutvikle rideklubber.no vil bli videreført i 2017. 
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Ambassadørprogrammet 

Som følge av et behov for bistand i vårt markedsarbeid, har vi ved flere anledninger etterspurt 

frivillige via klubb. Dette er tidkrevende og gir sjelden god uttelling. Det var derfor ønskelig å knytte 

frivillige ressurser til NRYF sentralt.  

Det ble utlyst et verv som NRYF ambassadør via magasinet Hestesport som resulterte i 30 godt 

kvalifiserte søkere. Det ble skrevet kontrakt med 10 kandidater, i tillegg er det dialog med ytterligere 

5 distriktsambassadører som kan bistå digitalt i form av lokalt innhold i våre sosiale mediekanaler og 

deling av kampanjer og informasjon fra vår side.  

Våre ambassadører har bistått vårt arbeide på Kingsland Oslo Horse Show. De er en kjærkommen 

ressurs for markedsarbeidet, og alle og enhver av ambassadørene fremstår som positive, 

ressurssterke og engasjerte personer som ønsker sporten vår opp og frem.   

 

Samarbeidspartnere 

Horze  

Horze bidro i 2016 med utstyrspakker til våre landslagsutøvere som deltar i nasjonshoppinger og 

nasjonale lag samt representerer Norge i EM og oppover, i alle grener. Samarbeidsavtalen med Horze 

varer ut 2017, med mulighet for forlengelse. I 2016 ble det bestilt full utstyrspakke til 

landslagsutøvere. Klærne ble delt ut blant annet under Drammen Spring Tour. Klærne blir tatt vel 

imot og viser fitting frem i sosiale medier.  

 

Agria 

Avtalen med Agria løper ut 2018.  

Også i 2016 var vi Agrias samarbeidspartner sammen med Norsk Kennelklubb på kampanjen «Norges 

Dyrehelt». Vi bidrar med å dele relevante artikler om ukesvinnere i våre fora og spre budskapet om 

konkurransen til våre klubber, som på sin side har mulighet til å vinne 5000 kr dersom en hest ved 

deres klubb blir ukesvinner.  

Gjennom samarbeidet har vi fokus på skadeforebyggende arbeid og sportslig aktivitet og avtalen gir 

følgelig forbundet en fast sum forbehold skadeforebygging, en resultatbasert sum til sportslig 

aktivitet og en provisjonsbasert godtgjørelse for hesterasene Varmblods ridehest, sportsponni, 

svensk rideponni, Connemara og Newforestponni. Totalt gir avtalen en omtrentlig utbetaling på kr 

650.000,- 

 

Sampling/mindre samarbeid 

I tillegg til våre hovedsamarbeidspartnere, har vi i 2016 også hatt mindre samarbeid med flere habile 

aktører. Thon Hotels har vært vår samarbeidspartner på hotellsiden siden 2012. Avtalen gir 

forbundet en kontantsum samt 5 % payback. Avtalen gir en omtrentlig utbetaling på kr 100.000 årlig.  

Til Barnas Hestefestival var også Thon Hotels behjelpelige med hovedpremie sammen med 

Bjørneparken. Vi fikk i tillegg premier fra Horze, Agria og Penny & Friends.  

Til «Fagkonferansen» fikk deltakerne sponset give aways fra StenaLine og Horze og til «Samling uten 

hest» fikk vi give aways fra sponsorene Tine, Libresse, Hertz, Agria, Horze og Colgate Palmolive.   

VW kjørte en betalt kampanje for å markedsføre en hesterelatert reklamefilm på vår Facebookside 

sammen med en konkurranse der et medlem vant gratis bruk av bil i 1 uke. Dette ble det innlegget 

med nest mest utbredelse siste halvår av 2016. Kun videoen fra Oslo Horse Show med Märta sin 

runde nådde ut til flere seere.  
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Utvidet samarbeid med KOHS og AEG/DST/NGP 

2016 har vært et år for å erfare, observere og reflektere. Mot slutten av året ble det igangsatt dialog 

med aktørene for de største hestesportrelaterte arrangementene i Norge, med tanke på å utvide 

samarbeidet og intensivere en felles innsats for å øke de økonomiske overføringene for videre drift 

av disse arrangementene. Det øynes store utviklingsmuligheter som best kan utnyttes ved hjelp av 

åpent og dedikert samarbeid. Med denne dialogen initiert, står rammeverket for 2017 klart. Det 

omhandler blant annet å tenke nytt og utfordre tradisjonell logoeksponering fra sponsorer.  Vi skal 

være proaktive, utforskende, samkjørte og åpne for felles mål om å øke oppslutning om «Norges 

Beste Sport». 

Andre potensielle sponsorer 

Det arbeides aktivt med å selge inn våre flater og vår medlemsmasse mot sponsorer innenfor flere 

relevante bransjer. Det er satt sammen attraktive pakker som inkluderer flater fra våre 

samarbeidspartnere og våre egne flater som sosiale medier, trykket media, eventer, eksponering av 

medlemsfordeler, sampling, VIP eksponering, logoeksponering, produksjon av videomateriell, 

eksklusivitet, nettverksbygging, konkurranser, stipendordninger med videre. Spesielt interessant er 

det å få på plass en husprodusent og en bilprodusent/bilforhandlerkjede. Andre bransjer der dialog 

er opprettet er bank, undervisning, kjøreskoler, gullsmed, treningsbekledning, mobiltelefoni, 

produsent av alkoholfrie drikkevarer, online dyrebutikk og hesteskoprodusent. 
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Tildeling til NRYF

Tildeling til NRYF

7 ORGANISASJON, UTVIKLING OG BREDDE  

 
7.1 Bredde 
Med breddeidrett menes fysisk aktivitet hvor deltakelsen er det primære og prestasjonsmomentet er 
underordnet. Breddeidrett kan deles i tre målområder:  
1. Ikke-konkurransepregede fysiske aktiviteter 
2. Idrettsaktivitet der konkurranse er et integrert moment, men resultater er underordnet for 

utøverne. 
3. Arrangement med fysisk aktivitet, hvor glede over deltakelse og sosialt felleskap er det primære. 

 
Generelt kan det legges inn konkurranser på andre områder enn idrettslige resultater, som antall 
minutter i aktivitet over en viss periode, mest kreative lag, beste kostyme ol. Rideknappen, Grønt 
kort kurs, og tradisjonelle juleshow er typiske breddeaktiviteter som har en selvstendig verdi, i tillegg 
til selve rekrutteringsaspektet. NRYFs bredde og rekrutteringsvirksomhet har også i siste Tingperiode 
i stor grad vært knyttet til aktivitetsmidler (Post 3) øremerket barn og unge, tildelt fra KUD gjennom 
NIF.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I perioden har NIF definert følgende tre innsatsområder med tilhørende mål og resultatindikatorer:  

- Trener og lederutvikling 
- Aktivitetsutvikling 
- Klubbutvikling (organisasjonsutvikling) 

 
Det er et mål for NRYF å videreutvikle aktivitetstilbudet i tråd med satsingsområdene innenfor vårt 
eget planverk, i tråd med de ulike grenutvalgs sportsplaner og overordnede føringer for 
aktivitetsmidlene. Tabellen viser hvordan NRYF har benyttet midlene innenfor satsingsområdene: 
 
  

Tildeling Post 3-midler 2005-2016 

År 
Total Tildeling 

Andel 
tildel. NIF  til NRYF 

2005  48 mill  935 000 1,90 % 

2006  56 mill  1 016 000 1,80 % 

2007  56 mill  1 100 000 2,00 % 

2008  80 mill  1 609 057 2,00 % 

2009  97 mill  2 350 000 2,40 % 

2010  108 mill  3 150 000 2,90 % 

2011  111,4 mill  2 900 000 2,60 % 

2012  113,8 mill  3 200 000 2,80 % 

2013  134,5 mill  3 204 723 2,40 % 

2014  139 mill  3 024 606 2,20 % 

2015 148,5 mill 2 940 495 2,00 % 

2016 153,8 mill 2 749 640 1,80 % 
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Tabellen viser hvordan NRYF har benyttet midlene innenfor innsatsområdene: 
 

 
Åpen stall 
I forbindelse med NRYFs 100 års jubileum i 2015 søkte NRYF Sparebankstiftelsene om støtte til 
jubileumsfeiring. Gleden var ekstra stor da vi mottok en sjekk på 500.000 til gjennomføring av 
jubileumskampanjen – Åpen Stall.  
På bakgrunn av søknad ble det tildelt støtte til 73 klubber over hele landet som arrangerte Åpen stall. 
Målet var å synliggjøre hesten, stallen og rideklubben overfor lokalmiljøer, skoler, barnehager etc. 
med geografisk tilknytning til rideklubben. Klubbene benyttet Åpen Stall til å tilby ulike aktiviteter 
som ridning, høybæring, hesteskokasting m.m.  
Utfra klubbenes tilbakemeldinger og dokumentasjon i form av bilder og avisoppslag, var Åpen Stall 
en suksess, som faktisk bidro til 190 nye medlemmer. 
 
Barnas Hestefestival 
18.juni 2016 ble Barnas Hestefestival gjennomført i Alnaparken i Oslo. Arrangementet var et 
samarbeid mellom NRYFs administrasjon, Østmarka Rytterklubb og Alna ridesenter. Festivalen var et 
åpent gratisarrangement som en forlengelse av Åpen stall der Norges Rytterforbund ønsker å vise 
befolkningen bredden i hva ryttersporten har å tilby, samt vise at ryttersporten er mer enn det å sitte 
på hesten. Vi ønsker å vise det som skjer i all samhandling med hesten. 
 

Innsatsområde Gjennomførte tiltak 
 
Trener- og 
lederutvikling 

• Utvikling av trenerløypa – oppstart pilot trener III 
• Gjennomføring av trenerkurs 
• Videreutdanning for hvert trinn 
• Fagkonferanse og seminar for trenere og ridelærere 
• Kurslærerutdanning/kurslærerseminar 
• Utvikling av Aktivitetslederkurs - Hest 
• Leder-/kretsledersamlinger (Utviklingsforum) 
• Lederkurs for ungdom  

 

 
Aktivitets-
utvikling 

• Bredde- og rekrutteringsaktiviteter i klubb og krets som f.eks Åpen stall og 
Barnas Hestefestival 

• Grenrettede bredde- og rekrutteringstiltak (inkludert videreføring  
av Feil og Stil og Sits og Stil i sprang, Ryttertester i dressur, Knøttecup i 
feltritt, Flyercup i voltige, Miniklasse i kjøring og Indianercup i distanse). 

• Stevnearrangørguide 
• Spillemidler til utstyr – er aktive med å formidle dette til klubbene 
• Grønt Kort – gjennomføring av kurs, utvikling av materiell, 

kompetansenettverk 
• Ungdomsaktivitet: 

o Prosjekt Stallpotet 
o Ryttersport mot mobbing 

 

 
Klubbutvikling 
(Organisasjons-
utvikling) 

 
• Skolering av klubbveiledere inkludert samlinger 
• Gjennomføring av klubbutviklingsprosesser i klubb 
• Utvikling og gjennomføring av NRYFs klubbsatsingsprogram. 11 klubber 

godkjent ved utgangen av 2016. 
• Oppbygging av ungdomsnettverk – ungdomsforum 
• Klubb- og kretshåndbok 
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Målsetningen var å få minst 300, helst 500 besøkende barn, og det kom over 800 barn. Til sammen 
med voksne var det ca. 3000 mennesker som deltok i aktiviteter. Vi hadde også andre aktører 
tilstede på arrangementet som «Kampen Besøksgård» og «Hest og Helse».  
 
Tilbakemeldingen fra publikum var utelukkende god, og festivalen ble omtalt med en artikkel i Akers 
avis Groruddalen.  
På grunn av den gode responsen og oppmøtet gjennomføres arrangementet igjen i 2017, da 17.juni.  
 
Rideknappen  
Rideknappen er et bevis for gjennomførte og godkjente ferdighetsprøver i ridning, samt stell av hest 
og kunnskap om hest. Rideknappen går fra nivå 1-5, og kan arrangeres av NRYFs rideklubber, så vel 
som private rideskoler og rideleire.  
 
Totalt ble det solgt 274 rideknapper i løpet av 2015. 
Totalt ble det solgt 329 rideknapper i løpet av 2016. 
 
NB! Fram til 2010 ble det vært rapporter mellom 300 og 500 solgte rideknapper pr. år, men dette 
gjelder pakker med 10 stk rideknapper, tallet i de siste årsrapportene må derfor ganges med 10 for å 
gi et riktig bilde av antall gjennomførte rideknapper.  
 
Grønt Kort (GK) 
GK ble innført fra og med 01.01.2002 i den hensikt å øke sikkerheten for både hest og rytter på 
ridestevner. Grønt Kort er et svært viktig og godt aktivitetstilbud i seg selv, og et meget viktig tiltak 
for å bidra til sikker, forsvarlig og god dyrevelferd. Kursboken På vei mot Grønt Kort for Ryttersporten 
ble ferdig i 2006, og er obligatorisk for alle som skal ta Grønt Kort.  
 
Alle rytterkretser har en kontaktperson for Grønt Kort. Disse utgjør NRYFs kompetansenettverk for 
Grønt Kort. Dette er et viktig ledd i kommunikasjonen av Grønt Kort som aktivitetstiltak i klubbene, 
og for å kvalitetssikre og forankre den faglige utviklingen av GK-ordningen. Målet er at 
kompetansenettverket skal møtes én gang i året for oppdatering og diskusjon, og de har hatt flere 
samlinger i perioden. Under Utviklingsforum 2016 fokuserte nettverket på utviklingen av 
kompetansekurset for kommende kurslærere, informasjonsflyt til medlemmer om kurstilbudet og 
nettverkssamarbeid.  
 
Grønt kort har vært revidert siden 2012 og har nå kommet ut i oppfrisket versjon som gjelder fra 
2015. Grønt Kort boken har fått seg et løft som følger dagens reglement og ellers andre små 
endringer. Siste revidering ble gjort våren 2016. Kompetansenettverket har vært delaktige i hele 
prosessen med oppdatering av Grønt Kort-ordningen.  
 
Grønt Kort boken ble revidert i 2015 og gitt ut i ny utgave. 
Grønne Kort fås nå direkte hos kursholder, da disse må bestilles separat. 
 
Statistikken bygger på klubbenes rapporterte tall i den årlige Idrettsregistreringen, tallene for 2016 
blir tilgjengelige i juni 2017.  
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7.2 Klubbutvikling  
Med de siste års fokus på klubbutvikling og bruk av klubbveiledere er vi allerede godt i gang med å 
styrke mange rideklubber. Ved årsskiftet 2016/2017 har NRYF seks Klubbveiledere som holder 
prosesser i rideklubbene. Klubbveilederne har gjennomført følgende prosesser i siste tingperiode. 
 

År: 2015 2016 

Prosess Antall 
prosesser 

Totalt antall 
deltagere 

Antall 
prosesser 

Totalt antall 
deltagere 

Klubbesøk  27 198 2 22 

Startmøte 2 19 3 37 

Oppfølgingsmøte 1 24 2 20 

Virksomhetsplan 1 12 4 54 

«Klubbens styrearbeid i 
praksis»  

2 16 1 19 

Workshop - - 1 41 

 
 
I 2014 ble NRYFs Klubbsatsingsprogram igangsatt, og pilotprosjektet har blitt gjennomført i 
2015/2016. Målet er å styrke klubbene slik at de blir mer bærekraftige og kunne oppnå vår felles 
målsetting om Ryttersport for alle.  
 
Klubbsatsingsprogrammet er basert på Idrettens Organisasjonshjul; anlegg, organisasjon, trenere, 
ledere, arrangement og aktivitetstilbud. Gjennom konkrete tiltak innenfor de ulike områdene, vil vi 
gjøre klubbene mer bærekraftige, noe som også vil styrke både barne- og ungdomsidretten i NRYF. 
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Målgruppen for Klubbsatsingsprogrammet er klubber som har 
lyst og vilje til å bli bedre, og gjennom utvikling kunne gi et 
bedre tilbud til sine medlemmer.  Programmet legger opp til en 
differensiering av klubber, der klubbene som deltar i 
programmet kan oppnå to ulike nivåer, henholdsvis nivå i 
(Satsingsklubb) og nivå 2 (Veiviserklubb).  
  
Gjennom å delta i programmet vil klubbene motta en tettere 
oppfølging fra NRYF, både i form av veiledning og støtte, men 
også i form av tilskudd til ulike kompetanse- og aktivitetstiltak. 
 
27 klubber søkte om å få være med i programmet. 
Klubbveilederne har vært ute å besøkt alle klubbene og satt i 
gang prosesser for at klubbene skal bli godkjent som henholdsvis «Satsingsklubb» eller 
«Veiviserklubb. Høsten 2016 ble 11 klubber godkjent, 6 «Satsingsklubber og 5 «Veiviserklubber». 
Representanter fra klubbene ble invitert til Kingsland Oslo Horse Show hvor de fikk utdelt et 
godkjenningsdiplom av President Stian Øglænd.  
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8 UTDANNING / TEKNISK PERSONELL  

 
8.1 NRYF Trenerutdanningen – NIF Trenerløypa 
NRYFs trenerutdanning bygger på rammer og retningslinjer gitt av NIF. Hensikten er å sikre et 
kvalitativt og bredt tilbud for utøvere på alle nivåer. NRYFs trenerutdanning er utviklet i tråd med 
«Trenerløypa», som er Norges Idrettsforbunds rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett som 
beskriver mål, prinsipper, retningslinjer og kompetansekrav. Det ridefaglige innholdet i NRYFs 
trenerkurs bygger på etablerte og vel dokumenterte teorier innenfor grenene dressur, sprang, feltritt 
og kjøring. De klassiske grunnprinsipper ligger til grunn, men innholdet skal også utvikles videre i takt 
med moderne forskning og utvikling for øvrig innenfor sporten.  
 
NRYFs overordnede mål er å utvikle et trenerkorps som, sammen med ridelærere, beridere m.fl., kan 
utgjøre en grunnstamme i norsk ryttersports videre utvikling. En trener innenfor NRYFs 
trenerutdanningssystem innehar imidlertid en unik og svært viktig kompetanse som vil være 
avgjørende for at ryttersport skal kunne fortsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer. En 
autorisert trener har kunnskap om norsk idrett og kjenner til de grunnverdier som skal ligge til grunn 
for all idrettslig aktivitet i Norge uansett nivå. Treneren er også bevisst sin rolle og kan utøve denne 
tilpasset ulike nivåer, enkeltutøvere, lag, hester og situasjoner. En trener innenfor ryttersporten 
utøver sin trenerrolle i tråd med normer for ryttersporten, og hensynet til hesten skal ha høyeste 
prioritet. Under all trening og deltakelse i konkurranser skal hensynet til hestens velferd komme 
først.  
 
NRYF er en av få særforbund som har godkjent både Trener 1 og Trener 2, med Trener 3 under 
utvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trenerkurs og seminarer i 2015  
I 2015 ble det arrangert et Trener 1 Ridning kurs i Bergen med 18 deltagere. Kurset ble gjennomført i 
godt samarbeid med Hordaland Rytterkrets.  
 

 Seminar AEG 21.februar med fokus på sits og balanse 

 Fagkonferansen ble arrangert på Drøbak Ridesenter med fulle tribuner. Det var forelesere fra 

inn og utland, praksis og teori; Pether Markne, Siril Helljesen, Lars Rasmussen, kiropraktikk, 

feil og stil bedømmelse, kosthold rytter 

TRENERLØYPA - NIF 

Årlige kurs NRYF 

Kurs ved behov, ca. hvert 3.år

 

 

Å r l i g e  k u r s  N R Y F  

NRYF Pilot i 2015-2016 
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Trenerkurs og seminarer i 2016 
I 2016 ble det arrangert et Trener 1 Ridning kurs i Tromsø med 19 deltakere og et Trener 1 Ridning 
kurs på Norsk Hestesenter med 22 deltakere. Det ble autorisert rekordmange Trener 1 deltakere 
dette året. 
 
Seminarer og konferanser arrangert: 

 Paul Fielder seminar med grunnridning og longering i mars 
 Fagkonferansen ble arrangert på Drøbak Ridesenter med meget god deltagelse begge dager, 

15.-16. november. Årets hovedforedragsholder var Rob Ehrens, samt Schockemölerytter 
Isabel Freese, Marius Dammyr, veterinær Gard Skaar, Fossum Salmakeri saltilpassing og 
Norsk Hestesenter omhandlet bitt 

 
Det har i perioden 2015 og 2016 blitt avholdt 3 møter i Trenerkomiteen. Nytt medlem av komiteen 
representerer feltritt; Inger Bugge. 
 
Totalt 448 autoriserte NRYF Trenere ved utgangen av 2016 fordelt på: 

 Trener 1: 356 
 Trener 2: 69 
 Trener 3: 7 
 Kjøretrener 1: 16 

 
Bøker. Grønt Kort boken ble i 2015 redigert og kom ut i ny utgave. 
I 2014 fikk NRYF rettigheter til å trykke boken Øvelser for sprang og feltritt, som i 2015 ble lagt for 
salg i Idrettsbutikken. 
Brosjyre. NRYF har utviklet en egen brosjyre; NRYF Trenerutdanning 
 
8.2 Utdanning teknisk personell 
Utdanning og oppdatering av teknisk personell nasjonalt og internasjonalt følger i hovedsak samme 
system som tidligere. Kretsleddet har hovedansvar for utdanning på aspirant- og enernivå i sprang, 
stewarder og aspirantdommere i dressur. For de øvrige grener blir alle kurs arrangert av de 
respektive grenutvalg. NRYF v/utvalg og tilhørende komiteer har ansvar for kurstilbud fra og med 
toernivå. For å sikre godt ajourhold av alle lister over teknisk personell, er det krav om at teknisk 
personell på alle nivåer sender inn praksisskjema én gang pr. år til NRYF sentralt. 
 
Egen søkemotor for teknisk personell og kontaktinformasjon er offentlig tilgjengelig på 
http://www.rytter.no/sokemotor-teknisk-personell/. Opplysninger som skal ligge offentlig tilgengelig 
på internett, må godkjennes av hver enkelt person. Dette gjøres via årlig innsending av 
praksisskjema.   
 
Oversikt over NRYFs teknisk personell pr. januar 2017  
Merk: Tallene er hentet fra idrettens database. Korrekt oppdatering forutsetter registrering av 
praksisskjema, og det kan dermed være noen feilkilder her på grunn av manglende registrering.

http://www.rytter.no/sokemotor-teknisk-personell/
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Antall kurslærere registrert. 

Sprangbanebyggerkurslærere pr. januar 2017:   3 

Sprangdommerkurslærere pr. januar 2017:  4 

Sprangstildommerkurslærere pr. januar 2017:  8 

Dressurdommerkurslærere pr. januar 2017:  4 

Feltbanebyggerkurslærere pr. januar 2017:  2 

Distansedommerkurslærer pr. januar 2017:  1 

Stewardkurslærere pr. januar 2017:   3 

8.2.1 Avholdte nasjonale kurs og seminarer - 2015  
Sprang  
4 stk SDA-kurs med totalt 33 deltagere 
2 stk SDI-kurs med totalt 6 deltagere 
3 stk SBA-kurs med totalt 15 deltagere 
1 stk SBI-kurs med totalt 5 deltagere 
1 stk sprang-stildommerkurs med totalt 8 deltagere 
 
Steward  
4 stk stewardkurs med 24 deltagere 
 
Dressur  
1 stk DDA/DDI-kurs med 10 deltagere 
1 stk DDI-kurs med 10 deltagere 
 
Distanse 
1 stk DIDA-kurs med 6 deltagere 
 
Feltritt  
1 TD kurs med 8 deltagere 
 
Kjøring  
Ingen kurs 
 
Mounted Games 
1 stk MGDI-kurs med 5 deltagere 
 
Voltige  
2 kompetansegivende longørkurs 
 
8.2.2 Avholdte nasjonale kurs og seminarer - 2016  
Sprang 
4 stk SDA-kurs med 27 deltagere 
5 stk SDI-kurs med 18 deltageresprang 
1 stk SBA-kurs med 3 deltagere 
1 stk SBI-kurs med 2 deltagere 
2 stk SSDA-kurs med 12 deltagere 
3 stk SSD-kurs med 17 deltagere 
 
Steward 
6 stk steward 1-kurs med 39 deltagere 
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Dressur  
2 stk DDA kurs med 25 deltagere 
1 stk DDI-kurs med 8 deltagere 
1 stk DDII-kurs med 5 deltagere 
 
Feltritt  
Ingen kompetansegivende kurs avholdt. 
 
Distanse 
1 stk DIDA-kurs med 11 deltagere 
 
Kjøring 
Ingen kompetansegivende kurs avholdt 
Voltige 
Ingen kompetansegivende kurs avholdt 
 
Ponnimåler 
Ponnimåler kurs er ikke avholdt da det er nok utdannede per i dag og man ønsker at de som er 
utdannet får nok praksis. 
 
 
8.2.3 Deltakelse internasjonale kurs og seminarer 2015  
Sprang  
Trond Clemmetsen, Level 1 course designer - Riesenbeck 
Caroline Flowers, Refresher seminar jumping judge Gøteborg 
Elisabeth Heber, Refresher seminar jumping judge - Gøteborg 
Carsten André Sørlie, Refresher seminar jumping judge - Gøteborg 
Ole Stokke, Level 1 course designer - Riesenbeck 
 
Dressur  
Trond Asmyr, FEI Refresher Seminar for FEI dressage Judges - Fritzens 
 
Feltritt 
Anton Granhus deltok på NSO møte, Lausanne, Sveits 
 
Distanse 
Jan Fredrik Furøy, L1/2 Promotion&Transfer Course, RS & Continuing education course - Lisnyky, Kiev 
 
Kjøring  
Anne Martha Grundvig, L2 judge Promotion & Transfer Course, RS & Continuing education course - 
Lamotte Beuvron 
 
Steward  
Geir Madland, refresher seminar – Addington 
Baard Anders Lindvaag, refresher seminar – Addington 
Harald Farbrot, refresher seminar – Addington 
Kai Røsok Hanssen – L1 Promotion & Transfer Course, RS & Continuing education course – Stockholm 
Marit Rakvaag - L1 Promotion & Transfer Course, RS & Continuing education course – Stockholm 
 
Voltige  
FEI for jugdes and coaches: Emilie Meyer Christensen og Lilly Weldingh 
Svensk voltigedommerutdanning; Emilie Meyer Christensen og Marit Walløe 
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Veterinær 
Svein Halvard Bakke, Refresher course - Ultrecht 
 
8.2.4 Deltakelse internasjonale kurs og seminarer 2016 
Sprang 
Ole Kristian Buer, Refresher seminar jumping judge – Madrid 
Ole Kristian Buer, Level  3 judge - Doha   
Trond Clemmetsen, Level 2 Course designer – Riesenbeck 
Ole Stokke, Level 2 Course designer – Riesenbeck 
Geir Madland, Level 3 course jumping judge – Doha 
Carsten André Sørlie, Refresher seminar jumping judge - Madrid 
 
Distanse 
Hildegunn Skulstad – L2 judge/TD Promotion & Transfer Course, RS & Continuing education course - 
Milano 
 
Dressur  
Det var ingen som deltok på internasjonale kurs i 2016 
 
Feltritt 
Holm-Kjetil Holmsen og Stein Arne Bergstrøm, den svenske banebyggernemndens kickoff i Gränna, Sverige.  

Anton Granhus deltok på NSO møte i Brussel, Belgium 
 
Voltige 
FEI trainer course level 1: Elisabeth Lilleeng Walløe 
 
Kjøring 
Marianne Vikheim, Level 2 judge - Gloucestshire 
Odd Rune Vikheim, Level 2 course designer - Gloucestshire 
 
Steward 
Geir Madland, FEI steward refresher course jumping - Waregem 
Harald Farbrot, FEI steward refresher course jumping – Waregem 
Lene Røraas, L2 Promotion & Transfer Course – Coventry 
 
Veterinær 
Svein Halvard Bakke, 3 /4* endurance Promotion & Transfer Course, RS & Continuing education 
course - Mont le Soie 
Guri Haarr, RS & Continuing education course - Zürich 
Ellen Margrethe Giving, RS & Continuing education course – Zürich 
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9 SPORTSLIG STATUS / NASJONALE STEVNER 

 
9.1 Sportslig status 
NRYF Sport har fortsatt sitt langsiktige arbeid å skape en rød tråd fra bredde til toppidrett.  I RPD er 
hovedmålet å få medaljer og stabile presentasjoner i mesterskap. Man blir ikke bedre enn sitt lands 
nivå – er en påstand, så fokus har vært å bygge egen kompetanse og treningskultur i Norge på alle 
nivå for å få kontinuitet og en vinnerkultur for å nå overordnet mål. 

 
Det har vi gjort gjennom omorganisert fra trenere til Landslagslederne. Fokus på å utvikle og bygge 
kompetanse på norske trenere og utvidet støtteapparatet rundt flere Landslag. Treneren er også 
bevisst sin rolle og kan tilpasset den på ulike nivåer, enkeltutøvere, lag, hester og situasjoner. 
Hensikten er å sikre et kvalitativt og bredt tilbud for utøvere på alle nivåer. En trener innenfor NRYFs 
har en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne 
fortsette å utvikle seg.  

 
 
Det er utviklet verktøy som skal bidra til treningskultur og strukturere utøver og trener som 
sportsplaner, utviklet OLT treningsdagbok/ Ap, egen nettside hvor de kan finne relevant verktøy som 
evaluering skjema, kapasitetsanalyser etc. 
 
Felles moduler på samlinger hvor utøverne introduserer for riktig ernæring, fysisk trening, 
hestevelferd, mental trening etc.  
 
Vi har utarbeide og gjennomføre et talentprogram for NRYFs morgendagens medaljekandidater, 
dette er også et krav å utarbeide i alle særforbund i den norske toppidrettsmodellen.  
 
Ut ifra programmet på 8 stykker ble 3 utøvere vurdert av 20 beste i Europa til Riders Academy, hvor 1 
norsk ble tatt inn i programmet med 4 andre av de beste i Europa. 

• Vi har hatt flere historiske resultater/ gjennombrudd med 2 OL medaljer, VM vinner i 

prestasjonskjøring, Lag - Distanse med 7. plass i VM. Første nordiske Mester i ind. Feltritt 

senior og mål å kvalifisere et senior-lag til EM 2017 for første gang i nyere tid.   

• Children og U-25 har blitt introdusert i sprang og dressur 

Vi har satt i gang et nytt prosjekt for Special Olympic gruppe. 
Vi har gode arrangører på internasjonale 2- 5 * nivå. Feltritts oppgradert ny bane i 
forbindelse med et vellykket Nordisk Mesterskap på Sørum Fritidsgård. 
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9.2 Veterinærtjeneste 2015-2016 

Odd Magnus Knævelsrud fungerte som NRYF kontaktveterinær og FEI National Head Veterinarian i 

2015 og 2016. For øvrig sto Guri Haarr, Kjell Fammestad, Svein Bakke, Lise Sundem, Bjørg Siri 

Svendsen og Ulrich Ohm (ut 2015) på FEIs liste over stevneveterinærer i Norge, og flesteparten 

fungerte som FEI stevneveterinærer i inn- og utland. Svein Bakke deltok på FEI stevneveterinærkurs i 

Nederland i 2015 og FEI Endurance Official Veterinarian kurs i Belgia i 2016. Guri Haarr og Ellen 

Margrete Giving deltok på FEI stevneveterinærkurs i Sveits i 2016. Odd Magnus Knævelsrud deltok på 

National Head Veterinarian Conference i Hellas i 2016. Maria Terese Engel, Ellen Margrete Giving og 

Nathalie Ann Reisbig ble godkjent som FEI behandlende veterinærer i 2015, sistnevnte også som 

Equine Anti-Doping and Controlled Medication Programme Testing Veterinarian. Guri Haarr og Kjell 

Fammestad er godkjente som ponnimålere for FEI stevner. 

Odd Magnus Knævelsrud har i perioden deltatt på møter om doping med Antidoping Norge. 
Det har vært god dialog med Antidoping Norge. De har stått på stand på AEG og orientert om 
antidopingarbeid og annet forebyggende arbeid. De har vært tilgjengelige på stevner der det har 
vært tatt dopingprøver samt per telefon og svart på spørsmål om medisinering, karenstider og 
forbudslister. Per i dag er det i Antidoping Norge en deltidsansatt rådgiver, fire deltidsansatte 
hestedopingkontrollører og to veterinærer på ansatt-/engasjementsavtale.  

Antidoping Norge tok dopingprøver av 89 hester i perioden 2015-2016. Alle prøvene var negative. FEI 

tok 65 prøver på internasjonale stevner i Norge i samme periode. Av norske hester som startet på FEI 

stevner i Norge og utlandet ble 101 testet i samme periode. Alle prøvene var negative. 

I perioden er det ikke avholdt ponnimålekurs for veterinærer eller gjennomført kontrollmåling av 
ponnier. 

 

Odd Magnus Knævelsrud (NRYFs kontaktveterinær) 
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9.3      Stewardskomiteens beretning 2015-2016 
Det er gledelig å se at stewards oppgaver og gjerning blir satt pris på av ryttere, trenere og 
arrangører. Vi får stadig tilbakemelding om at stewarder har god opplæring og fagkunnskap. 
Internasjonale ryttere rangerer norske stewards i verdenstoppen. Internasjonale stevner, nordiske 
mesterskap, EM, World Cup og OL har hatt norske stewarder. 
 
Vi vil i løpet av 2017 sette i gang Level 2 kurs for stewarder, dette kurset vil gjøre at man kan stå som 
Chief Steward på elitestevner. Dette gjøres for å generelt heve nivået blant stewarder.  
 
Man anser at frafallet på stewarder er ganske høyere enn ønsket og man oppfordrer krets og klubb 
til å legge vekt på utvelgelsen av personer til denne typen teknisk personell, slik at de kan stå lenger. 
Det ble holdt 4 kurs med 24 deltagere i 2015 og 6 kurs med 39 deltagere i 2016. 
 
9.4 Rapport fra grenene 2015 
 
9.4.1 Distanse 2015 
GU-Di - grenutvalgets medlemmer 2015 
Hildegunn Skulstad (leder)  
Tina Høgevold 
Kari Eiesland 
Ellen Annette Gutubakken inn for Arvid Johansen juni 2015 
 
Grenutvalget har hatt flere møter på skype i 2015, samt et arbeidsmøte samlet i november.  
 
Bredde 
Indianercup er Distansesportens store satsing mot barn og ungdom. Ryttere tjener et poeng i cupen 
for hver kilometer de tilbakelegger og får godkjent på Clear round ritt. Det er egen premiering for 
indianercup som Grenutvalget dekker. Rosetter for hvert godkjente ritt, skjorte ved årets første 
gjennomførte ritt, jakke ved 150 poeng og hodelag til den som får flest godkjente kilometer i cupen 
hvert år og får tittelen Årets indianer. I 2015 var det 120 som deltok i cupen, 18 ryttere fikk jakke og 
Kaspara Grude ble årets indianer med 562 poeng. 
 
Stevner distanse 2015 
D-stevne  30 stevner 
L/E-stevne   7 stevner 
FEI-stevne   1  stevne 
 
9.4.2 Dressur 2015 
GU-D – grenutvalgets medlemmer 2015 

 Stig Mellerud  – Leder.  

 Karina Aas – Reglement/Arrangør 

 Stian Aleksandersen – Unghest   

 Lise Oppegaard – Rekrutteringsgruppe ponni/junior/unge ryttere 

 Unni Henriksbø -  Rekrutteringsgruppe ponni/junior/unge ryttere 
Sportskoordinator Turid Løken i NRYF har bistått GU-D i deres arbeid.  
 
Møter i GU-D  
Det har vært avholdt 8 møter i GU-D, derav ett med en representant fra Norsk Varmblod og ett med 
en representant fra DDK. Det har også vært avholdt to fellesmøter med Landslagsledelsen. 
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Grenkonferanse 
Det ble avholdt en enkel grenkonferanse i dressur i mars 2015. 
 
Dressurdommerkomiteen (DDK) har bestått av 

 Nina Helene von Hirsch (leder) 

 Christine S. Loennecken 

 Gunn Skovholt 

 Øivind I. Ødemotland 
Wenche K. Alm har vært DDKs ressursperson med ansvar for å invitere og følge opp arrangørene når 
utenlandske dommere inviteres til L/E-stevner og mesterskap. 
 
Møter i DDK 
Det har vært avholdt 4 møter i DDK. 
Det er utdannet tre nye DD3 og en DD4. 
Det ble avholdt DDA-kurs i kretser. 
 
Fokusområder 2015 
Året 2015 har vært et år med økende aktivitet og en raskt voksende dressursport. Etterspørselen 
etter dommere, særlig DD2 og høyere har økt, i et tempo det har vært litt problematisk å dekke opp. 
Det har vært stort fokus på å utdanne dommere. 
Det er og har vært fokus på tettere samarbeid med GU-D spesielt angående terminlisten i relasjon til 
oppnevning av teknisk personell. 
Nina har tatt over som leder av komiteen etter Christine Loennecken, som har vært i 
mammapermisjon. DDK har gjennom året behandlet diverse dispensasjonssaker, mest om 
opprettholdelse av autorisasjon, men også henvendelser knyttet til manglende dommere til stevner 
og dommere som ønsker å komme tilbake til sporten etter å ha vært borte en stund. Nina følger også 
opp korrespondanse mellom NRYF og DDK og GU-D og DDK. 
 
Stevner dressur 2015 
D-stevne  222 stevner 
L-stevne   35 stevner 
E-stevne  15 stevner  
Internasjonalt stevne arrangert i Norge  
CDI3*    2 stevner (Arctic Equestrian Games, Vestfold og Kingsland Oslo Horse Show)  
 
9.4.3 Feltritt 2015  
GU-F – grenutvalgets medlemmer 2015  
Haldor Braastad (leder)  
Elin Heistad  
Maren Olsen Moshølen, bredde 
Nasrin Håkonsen, teknisk 
Stine L Glittre Skedsmo, rytterrepresentant 
 
Tilknyttede ressurspersoner 
Holm Kjetil Holmsen – godkjenning stevneinvitasjoner  
 
Representant stewardkomiteen  
Johan Møller 
 
Landslagsleder 
Tonje Reiten 
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Sikkerhetskomiteen 
Anton Granhus (NSO/leder) 
Ulf Magne Nilsen 
Leif Fjerdingstad 
Kristin Tørmoen (rytter-/trenerrepresentant) 
 
Møter i GU-F 
Det har vært avholdt 10 møter i GU-F i løpet av året og behandlet 74 saker. I tillegg har grenutvalget 
hatt mailrunder på flere saker.   
 
Møter i FBK 
Feltbanebyggerkomiteen ble oppløst før 2015 og GU-F har vært den autoriserende myndighet for 
feltritt i 2015. Nasrin Håkonsen har hatt ansvar for utdanning av teknisk personell i 2015. 
 
Reglementsarbeidet 
Revidert utgave av KR V ble lagt frem i februar 2015 av GU-F i samarbeid med Anton Granhus. 
 
Møter i Sikkerhetskomiteen 
Komiteen har heller ikke i 2015 avholdt møter, og heller ikke fått inn saker som har blitt drøftet på 
mail. Det er ikke meningen at komiteen skal ha mange møter, dersom det ikke skjer ulykker med 
utøvere med alvorlige følger.  
 
Feltrittskonferansen 
Grenkonferansen 2015 ble avholdt i november på Thon Hotel Oslo Airport. I forkant av konferansen 
ble det avholdt arrangørmøte med gjennomgang av Terminlisten 2016 og fordeling av teknisk 
personell til alle stevnene. 
 
Øvrig aktivitet 
Det er viktig for alle oss som er aktive innenfor feltritt at vi må jobbe for å skape den aktivitet vi så 
gjerne ønsker. Den største aktivitet skapes i klubber og kretser og det er helt etter NRYF sitt ønske. 
GU-F skal kunne komme og være en hjelpende katalysator for noe av aktiviteten, samtidig som vi skal 
være ansvarlige for utdanning av teknisk personell. 
GU-F har et lite budsjett i forhold til all den aktivitet som skapes i klubbene. Det er her de store 
ressurser ligger og aktivitet skapes. GU-F gjennom banebyggerkomite, terminlistekomite, 
breddeansvarlig og sportsansvarlig får ikke gjort noe hvis ikke klubber og kretser er på banen med 
ønske om å skape aktivitet. 
 
Knøttecup    
Gjennomføring av Knøttecup ble videreført som hovedtiltak for bredde- og rekruttering i 2015. Det 
ble til sammen avviklet 22 stevner med klasser for Knøttecup i løpet av 2015 med totalt 496 
deltagere. (Antallet stevner med KC i 2014 var 22 med totalt 467 deltagere). 19 arrangement hadde 
egen klasse for ponni og hest. Vinner av årets KC ble Skedsmo rideklubb med hele 49 ”sløyfer”.   
 
Stevner feltritt 2015 
Det ble i 2015 arrangert totalt 35 feltrittstevner fordelt på følgende stevnekategorier:  
D-stevne  27 stevner 
L/E-stevne  8 stevner 
FEI-stevne  0 stevne 
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9.4.4 Funksjonshemmede 2015  
Grenutvalgets medlemmer 2015: 
Silje Gillund – leder  
Hege Sætre, satsingsgruppen 
Anita Hamnes, oversikt nivåklasser 
Trille Staubo - klassifisør  
Hilde Stømner - klassifisør 
Sportskoordinator NRYF Turid Løken har bistått GU-FH i deres arbeid.  
 
Møter i GU-FH 
Det har vært avholdt 4 møter og 4 Skype-møter, samt løpende mail-korrespondanse gjennom året.  
 
Grenutvalgets aktiviteter: 
GU-FH har arrangert 4 samlinger med hest, åpne for rekrutter og satsingsgrupperyttere. Sigrid Rui er 
engasjert som trenere for satsingsgruppene.  Det har vært 39 deltagere tilsammen på disse 
samlingene.  
Det har vært klassifisert 14  FH-ryttere til nasjonal status. 
Det har vært avholdt 54 nasjonale dressurstevner med innlagte FH nivåklasser i 2015. Det har vært 
107 klasser med totalt 232 starter.  
 
Trille og Silje var tilstede ved Sportsforum hvor vi hadde møte med Stewardene. 
Hege var tilstede ved Ryttertinget. 
Grenutvalget reiste på studietur til Nordisk Mesterskap i Ålborg (DEN) i juni. 
Silje og Anita var tilstede under HM i Grenland. 
Hege, Hilde Anita og Silje var tilstede under NM på Tanum. 
 
Klassifisering 
Det har vært klassifisør tilstede på 4 samlinger arrangert av GUFH, med mulighet for å bli klassifisert.  
Det er 2 klassifisører som sitter i grenutvalget. Klassifisør Trille Staubo er medlem i FEI’s Classification 
Working Group, CWG frem til juni 2015.  Tone Seeberg har vært internasjonal klassifisør i Holland og i 
USA. 
 
Våre internasjonale klassifisører deltok også under FEI Para –Equestrian Forum i Essen. 
Hilde var klassifisør under NM FH dressur. Ingen nye ble klassifisert der, men det ble gjort endring av 
hjelpemidler og tildeling av midlertidig klassifiseringskort. 
Det var ingen klassifisør tilstede på NM kjøring da det ikke var deltakelse av FH-kusker. 
Alle klassifisører var tilstede på det årlige klassifisørmøtet.som ble avholdt mars 2015. Et møte ble 
også avholdt i januar med Hilde og Trille for å oppdatere Masterlisten av alle norske FH-ryttere. 
 

9.4.5 Kjøring 2015  
GU-K – grenutvalgets medlemmer 2015  
Lene Kragh (leder) 
Sofia Mikkelsen 
June Cecilie Horntvedt 
Merethe Sandem 
Nina Bakkelund 
Ellen Olsen (TKK) 
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Teknisk komité Kjøring (TKK) 
Ellen Olsen (leder) 
Arne Henriksen 
Odd Rune Vikheim 
Geir Anton Nybråten 
Tone Løken 
 
Møter / teknisk personell 
Det er ikke avholdt møter med personlig oppmøte. Kommunikasjonen har foregått via mail, sms og 
Skype.  Det er laget en egen utdanningsplan. Det er også laget nytt undervisningsopplegg for 
banebyggere og dommere.  
 
2 dommere har representert Norge under dømming i Nordisk Baltisk Mesterskap. 
 
Aktivitet/Miniklasse 
Miniklasse vinner klubb: Holand Hestesportsklubb 
Delt 2. plass gikk til klubbene Lardal Hesteforening og Oslo og Akershus Fjordhestlag. 
 
Bredde 
Det er jobbet for å få flere stevner i kommende år. Det er også jobbet betydelig med å få i gang Nord-
Norge. Det har lykkes. Det har vært kurs i arrangering i miniklasse i Nord-Norge, og det er avholdt 
flere stevner i denne regionen. 
Satsingsplan 
Formålet med satsingsplanen er å utvikle et program som: 
-Bidrar til å øke rekrutteringen til kjøresporten. 
-Heve nivået i grenen. 
-Forebereder og utdanner kuskene med tanke på internasjonal deltakelse i fremtiden. 
-Tilrettelegger for sportslig måloppnåelse. 
-Inspirerer til videre satsing. 
Satsingsplanen omfatter junior- og seniorkusker. 
 
Stevner  kjøring 2015 
Utvidet klubbstevne 6 stevner 
D-stevne  24 stevner 
L/E-stevne  6 stevner 
FEI-stevne  0 stevner 
 
9.4.6 Mounted Games 2015 
GU-MG – grenutvalgets medlemmer 2015 
Eivind Kjuus (leder) 
Anne Kjensli Strøm (breddeansvarlig) 
Charlotte Faye Gaarder 
Frank Sørensen 
Inger Hilmersen 
 
Møter i grenutvalget og grenkonferanse 
Av praktiske årsaker er det ikke oppnevnt egen reglements-, dommerkomite, mm. Det formelle 
ansvaret for disse saksfeltene er derfor lagt til grenutvalget. 
I 2015 ble det gjennomført åtte grenutvalgsmøter. Noen av møtene har vært gjennomført som 
fysiske møter i Oslo-området og de øvrige som telefonmøter. Noe møteaktivitet har også foregått 
under stevner og mesterskap.  
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Rekruttering og bredde 
Det er utarbeidet et rekrutteringsopplegg som kan tas i bruk av rideskoler, rideklubber, m.fl. 
Opplegget kalles MiniGames og tilsvarer KnøtteCup, Indianercup, mm. 
Konseptet omfatter beskrivelser av øvelser, målsatte banetegninger, beskrivelse av utstyr og enkle 
rekrutteringsstevner. MiniGames egner seg på 20 x 40 m baner og oppover. Øvelsene er beskrevet 
med tegninger og filmer som er lastet opp på NRYFs YouTube-konto. Hele konseptet er publisert på 
www.rytter.no. Vi har fått delta på NRYF fagkonferanse, vist fram opplegget og foretatt praktisk 
demo både i 2015 og 2016. Vi har gjennomført klubb- og rideskolebesøk med praktiske 
treningsøkter. Vi ønsker å fortsette dette arbeidet framover og tror dette er en god måte for økt 
mangfold i rideskoler og økt rekruttering til ryttersporten. Mounted Games har god appell til gutter. 
 
Utdanning av teknisk personell  
Det har i 2015 blitt gjennomført to kurs for teknisk personell. Tilsvarende har det i 2016 blitt 
gjennomført et kurs. Alt i alt er det utdannet og sertifisert 55 assistentdommere, fem dommer I og to 
dommer II. Dette ansees tilstrekkelig for vår nåværende størrelse. Framover vil det gjennomføres 1 – 
2 årlige kurs for å fange opp nye utøvere og teknisk personell, samt reglementsoppdateringer / 
dommerkonferanse for eksisterende. Rutiner for teknisk personell for mounted games inngår i KR I, 
Tillegg 5 – Regler for autorisasjon av teknisk personell. 
 
Stevner Mounted Games 2015 
Det har blitt arrangert 10 stevner og Norgesmesterskap i 2015. De klubbene som har ryttere og 
ressurser har delt på arrangementene. Dette er Nes Rideklubb, Sarpsborg og Omegn Rideklubb, Moss 
Rideklubb, Søndre Nordstrand Rideklubb, samt Grenutvalget. Norgesmesterskap er gjennomført i 
disiplinene individuelt, par og lag. I tillegg ble det arrangert et åpent internasjonalt stevne med 
deltagelse fra Norge, Sverige og Danmark. 
 
9.4.7    Sprang 2015  
GU-S – grenutvalgets medlemmer 2015  
Jon Harald Gulliksen (leder) 
Marianne Lensebråten 
Tony Andre Hansen 
Line Brusletto  
Åse Mortensen, Fra 09.15 etter Tonje M. Moe 
 
Møter i grenutvalget: 
Grenutvalget hadde 6 møter i 2015.   
Det er også daglig kontakt på telefon og mail med medlemmer i GU og administrasjonen i NRYF. 
Grenutvalget jobber mye med statutter, cuper, stevner, utarbeider terminliste, godkjenne 
proposisjoner, budsjett og sportslige spørsmål/planlegging.  
 
Arrangørkonferanse: 
Det var avholdt arrangørkonferanse med alle E og L arrangører 14.november.  
 
Teknisk personell 2015 
GU-S har organisert sitt arbeid med teknisk personell gjennom to komiteer, 
Sprangbanebyggerkomiteen (SBK) og Sprangdommerkomiteen (SDK). 
 
SBK har i 2015 bestått av 
Anders Hafskjold(leder), Odd-Ivar Pedersen, Marlene Kongshaug og Frank Helk.  
 
SDK har i 2015 bestått av 
Ole Kristian Buer (leder), Carsten A. Sørlie, Elisabeth Heber, Ivar Alme, Gunn Eva Killingberg.  

http://www.rytter.no/
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Stevner sprang 2015  
Det ble avholdt:  
D-stevner:  227  
L-stevner:   47 
E-stevner:    10 
 
Internasjonale stevner arrangert i Norge: 
CSI2*/CSIAM  Artic Equestrian Games 2 helger 
CSI1*/CSI2*/CSIYH1*/CSIO3* Drammen spring tour 3 helger hvorav 2 helger også inneholdt CSIP/CSIJ 
og en helg med Lag konkurranse  
CSIP/CSIJ Baltic cup på Sørlandsparken ridesenter Kristiansand 
CSIAM/CSI2*/CSI5*-W Oslo Horse Show 
 
9.4.8 Voltige 2015 
GU-V – grenutvalgets medlemmer 2015  
Marit Walløe – Leder  
Ingeborg Bjerregaard 
Maria Cassandra Housken  
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Aktiviteter 

 GU-V har hatt 5 ordinære møter og behandlet 35 saker 

 Deltatt på møter i NRYF 

 Hatt utlån av 3 stk utstyr til nye klubber som GU-V disponerer 

Arrangert 
• Grenkonferanse 

• 2 kompetansegivende longørkurs 

• 2 breddesamlinger på tønne/hest 

• 2 samlinger med internasjonal trener 

 
Flyercup 
Grenutvalget har, i likhet med foregående år, søkt om breddemidler og fått støtte til voltigecup. Den 
omfatter alle begynnerklasser fra tønneklasse og opp til C-klassene. 
Poengberegningen: 1 poeng for hver startende – 5 poeng for hver tropp. 
Totalt 287 starter fra 8 ulike klubber. (mot 159 1 2014) 
Vinnere: 
1. Lommedalen ride og kjøreklubb 
2. Søndre Nordstrand rideklubb 
3. Sandnes og Jæren rideklubb 
Pengepremier til voltigesutstyr / trenere: 5000/3000/1000 
 
Stevner voltige 2015  
Klubbstevner  ingen 
 
Stevner voltige 2015  
Klubbstevner  ingen 
Andre stevner  8 stevner (inkl. NM) 
Stevneaktiviteten og antall deltagere har gått vesentlig opp, særlig deltagelsen i vanskelig klasse. Det 
ble arrangert 8 ordinære stevner inkl. NM. 5 klubber har arrangert stevner i 2015. NM har for første 
gang mer enn 10 deltagere i NM-klassen (13). Stevnet hadde flere klasser slik at totalt antall 
startende ble bra. NM var et samarbeidsprosjekt mellom Sarpsborg og omegn rideklubb og GU-V, 
som sto for å skaffe mye av det personellet som var nødvendig. Tune ridesenter fungerte utmerket til 
formålet.  
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9.4.9     NORSK ISLANDSHESTFORENING – ÅRSRAPPORT 2015 
 
Styret har i perioden bestått av      
    Leder, Nils André Olsen 
    Nestleder, Liv Aaboen Nilsson 
    Sekretær, Monika M. Jungnikel 
    Leder i Utvalg for dommere og utdanning, Anne Karine Berge 
    Leder i Utvalg for sport, Kristin C. Hauge 
    Leder i Utvalg for avl, Torgeir Strøm 
    Leder i Utvalg for barn, ungdom og bredde, Berit A. Aanesen 
    Varamedlem, Hilde Bergum 

Årsmøtet 2014 valgte Alf Bjørseth som leder i utvalget for avl. Han søkte om fritak fra vervet og 
Torgeir Strøm ble konstituert som leder for utvalget og representant i styret. 
Organisasjonssekretærer Anine Lundh, stambokfører Nils-Ole Gilde og regnskapsfører fra Accountor 
Hilde Karin Skogli har vært fast innkallt til styremøtene. 

Antall medlemmer 
Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2252 medlemmer, hvorav 808 
familiemedlemmer, fordelt på 32 lokallag. I 2014 var medlemstallet 2137 fordelt på 33 lokallag.  
 
Møter 
Styret har i driftsåret 2015 hatt 7 styremøter og behandlet 104 saker. Styret har hatt utstrakt 
kommunikasjon pr. telefon og e-post hele året. 
 
Hovedsaker 
Strategiplan 2015 - 2018 Det har vært arbeidet målrettet og kontruktivt med strategiplanen i 2015. 
Styret har hatt fokus på emnene synlighet, lagånd og vekst ved å ha direkte kontakt mellom styret i 
NIHF og lederne i lokallagene. En oppsøkende virksomhet med blant annet NIHF-stand på stevner, 
besøke lokallag og være synlig blant medlemmene har gitt positiv effekt. Det har også vært fokus på 
nettverksbygging og vi har startet innføringen av begrepet «Folkehesten»   
 
Internasjonale møter  
FEIF-konferansen ble i 2015 avholdt i København og styret stilte med representanter på alle 
avdelingsseminarer. De nordiske lederne møttes både under FEIF-konferansen og under 
Verdensmesterskapet i Herning.  
 
Prisdifferensiering på Stambokkontor.  
Styret har i år innført prisdifferensiering på tjenestene levert av Stambokkontoret. Prisene er blitt 
kalkulert på nytt iht dagens driftskostnader og der er innført en rabatt på mellom 20 - 50% til 
medlemmer, avhengig av hvilken tjeneste som benyttes. Kalkuleringen av kostpriser samt 
prisdifferensiering har styrket drift og økonomi ved Stambokkontoret.   
 
Norsk Hestesenter  
Fra 1.januar 2015 fjernet Landbruks- og matdepartementet kåringsforskriften. NIHF har fulgt 
utviklingen og opprettholdt dialog med NHS og LMD for å finne gode løsninger for oppgaver, ansvar 
og rollefordeling knyttet til hestefaglige tjenester. NIFH har deltatt på representantskapsmøte, og er 
blitt valgt som vara ordfører i representantskapet.  
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AKTIVITETER 
Eventkomité  
NIHF har satt sammen en eventgruppe som har i oppgave å kartlegge forskjellige arrangement rundt 
om i Norge, hvor islandshesten kan vise seg frem, samt medlemmer eller lokallag som ønsker å ta et 
ekstra engasjement ved å arrangere dette. Gruppen har stimulert lokallag og medlemmer til å delta i 
aktiviteter som barneridning, dyrskuearrangement og showevents i 2015. Gruppen har vært ledet av 
Monika Jungnikel og Hilde Bergum. 
 
VM 2015 
Verdensmesterskap for Islandshest ble i år avholdt i Herning-Danmark, og var et samarbeid mellom 
de seks nordiske landene. Even Hedland har vært Norges representant i samarbeidet, og hadde 
sammen med de andre nordiske representantene et mål om å arrangere det beste VM noen sinne. 
Engasjementet har vært stort og VM i Herning har fått meget gode tilbakemelding fra publikum og 
utøvere. Arrangementets gjennomføring er å regne som en suksess tiltross for at arrangementet 
endte med et underskudd på DKK 1,3 millioner. Underskuddet ble fordelt på landene iht 
samarbeidsavtale. Vi takker Even for hans engasjement og initiativ.   

Arctic Equestrian Games 
NIHF var også i år representert på Arctic Equestrian Games. Foredragene Motivasjon, Kontakt, samt 
avlsseminarene og clinicen med Mette Mannseth var populære innslag og godt besøkt. Det ble 
avholdt konkurranse i «Arctic Gaits» samt «Sprang møter tølt» En stor takk til Bente Skoie som var 
primus motor under AEG.  

Norges Rytterforbund Norsk Islandshestforening har vært representert på Ryttertinget samt ved 
markering av NRyF sitt 100 års jubileum. Vi har i tillegg gjennomført to dialogmøter, og hatt god 
kommunikasjon med forbundsstyret og ledelse.  

ØKONOMI 
Styret i Norsk Islandshestforening har i år hatt fokus på nye aktiviteter og inntektskilder. Dette mente 
styret var helt avgjørende for å sikre en videre drift og kunne opprettholde og videreutvikle 
foreningens arbeid for Islandshesten. 

NIHF er en frivillig organisasjon med 1 årsverk fordelt på 50 % stilling for stambokkontoret og 50 % 
stilling hos organisasjonssekretær. Stambokkontoret er lokalisert på Ulefoss i Telemark og 
organisasjonssekretæren har hjemmekontor i Oslo. NIHF er en organisasjon som jobber for å fremme 
islandshesten og aktiviteter knyttet til islandshesten. I tillegg til ansatte i fast stillingsprosent, har 
redaktør for Islandshestforum og nettsidene, samt utdanningsansvarlig tilknyttet Utvalg for 
dommere og utdanning, avtalefestet engasjement.  

De ansatte er fordelt på 1 kvinne i 50 % stilling og en mann i 50 % stilling. Kjønnsbalansen i styret er 
slik: 29 % menn og 71 % kvinner. Norsk Islandshestforening gir ingen negative miljøpåvirkninger. 
Organisasjonen administrerer aktiviteter hovedsakelig utendørs, aktivitetene medfører ingen 
negative miljøpåvirkninger.  

Regnskapet for 2015 viser et overskudd på kr. 385 993,- Av dette er kr. 263 180,- et overskudd fra 
NM og sponsorpakker som er øremerket sport og landslag. Årsresultat etter øremerking er kr. 122 
813,- 
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9.5 Norske mesterskap 2015 
 

9.5.1 Distanse 2015 
NM Distanse Individuelt, Froland Rideklubb 22.08.2015  
Gull:  Ellen Annette Gutubakken/SR Spirit  Froland RK 
Sølv:  Mariann Seglem/Quiero II   Egersund og Dalane RK 
Bronse:  Ellen Suhr Ydstebø/Doratshah   Alta RK 
Junior / Unge ryttere 
Gull:  Sofie Dahl Larsen/GG Shakir   Lund KRK 
Sølv:  Vilde Utheim Stenbæk/Opaal Mellemgård Lund KRK 
Bronse:  Tiril Fløysvik/Fallotica Alina   Jæren KRK 
 
NM Distanse Lag, Nannestad Rideklubb 10. oktober 2015 
Gull:  Egersund og Dalane Rideklubb 

Mariell Othelie Seglem Ellingsen/Mynt og Mariann Seglem/Quiero II 
Sølv:  Gyland Hestesportslag 

Kine Eiesland Holen / Mai og Rita Eiesland Holen / KA Piaget Virkku 
 
9.5.2 Dressur 2015 

NM Dressur, Tanum 23.-25.mai 2015 
Senior 
Gull:   Trude Hestengen / Tobajo Pik Disney   Spydeberg Rideklubb 
Sølv:    Catharine Lorentzen Lund / Helios   Tanum Rideklubb 
Bronse:   Ellen Birgitte Farbrot / Tailormade Mr.Pink  Bærum Rideklubb 
Unge ryttere  
Gull:   Helene Liholt Gulli / Tobajo Picez   Halden Rideklubb 
Sølv:   Caroline steine Jensen / Blue Hors Develiono  Bærum Rideklubb 
Bronse:  kristin Lie Aas / Danois     Grenland Ryttersportsklubb 
Junior 
Gull:   Amalie Haug Magnussen / Ravell’s Herkules  Follo Rideklubb 
Sølv:   Ellen Karina Horn / Zidane    Sørkedalen Rideklubb 
Bronse:  Cathrine Oppegaard / Smedegårdens Lucia  Follo Rideklubb 
Ponni Kat I  
Gull:   Sahra Edseth Solbakken / Valerossi                           Skedsmo Rideklubb 
Sølv:   June Johansen / Grythøjdens General   Skedsmo Rideklubb 
Bronse:  Amalie Erdal Mansåker / Bonan-Kick   Jarlsberg og Melsom 
Rideklubb  
Ponni Kat II  
Gull:   Emilie Næss / Enets Lucas    Bøverbru Hestesportsklubb 
Sølv:   Hedda Victoria Opheim / Septun   Moss Rideklubb 
Bronse:  Siri Tønnesen / Joanna                                            Tanum Rideklubb 
 
NM Dressur Lag, Vallermyrene, Porsgrunn med Tønsberg og Omegn 12. -13. september 2015 
Hest – 20 hestelag fra 16 klubber, 70 ekvipasjer  
Gull:   Tanum Rideklubb – 1. lag  
  Caroline Ellingsen Kjelsaas / Hot Shot 
  Pernille Markussen / Supertramp 
  Nora Katharina / Lof of Love 
  Catharina Lorentzen Lund / Helios 
 
 

http://www.horsepro.no/index.php?Site=ShowRiderResults&equestrianPersonId=2200112&competitionRankingId=192186
http://www.horsepro.no/index.php?Site=ShowHorseResults&equestrianHorseId=2196198&competitionRankingId=192186
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Sølv:   Skedsmo Rideklubb  
Mathilde Martinsen/Don Alfredo 
Grethe Catherina Bergstrøm / Felicia 
Helene Sørum / Lourdes 
Ellen Birgitte Farbrot / Tailormade Tehennya 

Bronse:  Blakstad Ryttersportsklubb 
Hermine T Schüssler / Rivaldo III 
Linn Ulleberg / Stagsteds Fago 
Hanne Aalvik / Danny de Vito  
Lars Rasmussen / Monsun 

Ponni  – 12 ponnilag fra 8 klubber, 30 ekvipasjer  
Gull:   Skedsmo Rideklubb 1.lag  

Kristin Kejr / Zeus 
Sahra Edseth Solbakken / Valerossi 
June Johansen / Gryhøjdens General 

Sølv:   Jarlsberg og Melsom Rideklubb  
Amalie Erdal Mansåker / Bonan Kick 
Martine Erdal Mansåker / Miss Kimberly  

Bronse:  Tanum Rideklubb – ponni 1. lag  
Malene Broholm Nielsen / Fen-He MW 
Siri Tønnesen / Joanna 
Kristiane Askim  Hillern / Untouchable II  

 
 
9.5.3 Feltritt 2015 
Norgesmesterskapet i feltritt individuelt ble arrangert av Ullensaker rideklubb 4. - 6. september. 
Senior 
Gull:  Stine Skedsmo / Hoss    Øvre Romerike Rideklubb 
Sølv:  Hans Bauer og Præstegårdens Leopold   Steinseth Rideklubb 
Bronse:  Heidi Bratlie Larsen og Euforian   Ullensaker Rideklubb 
Junior/UR 
Gull:  Maren Aurora Våge og Domino R  Jarlsberg og Melsom Rideklubb 
Sølv:  Sophie Bergstrøm og Chalk’N Talk   Ullensaker Rideklubb  
Ponni 
Gull:  Emilie Laumann og Rawa’s Sinzano  Ullensaker Rideklubb  
Sølv:  Sandra Håkonsen og Maurud’s Lord    Øvre Vang ride- og kjøreklubb 
Bronse:   Thea Amalie Myrland og Locksley   Starum hestesportsklubb 
 
NM feltritt Lag 2015, Starum Hestesportsklubb 4.oktober 2015 
Gull:  Ullensaker Rideklubb 3  

Anja Huserbråten/Heinsgårdens Chillo 
  Anne-Cathrine Sellæg/Special Diamond 
Sølv:   Ullensaker Rideklubb 1 
  Heidi Bratlie Larsen/Euforian 
  Sophie Bergstrøm/Chalk’N Talk 
  Hilde Helene Øistad/Claudia 
Bronse:  Moss Rideklubb   

Annicken Jegersberg/Hunters Chili  
  Hanne Mette Lund Dromnes/Hasiellas Dream 
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9.5.4 Funksjonshemmede 2015 
NM FH Dressur, Tanum Rideklubb 22-25. mai 2015 
Nivåklasse grad 1-2: 
Gull:   Birgitte Reitan/Sno 
Sølv:   Hanne Nesheim/Argentina 
Grad 3: 
Gull:  Anita H. Johnsen/Lindegaards Lucky 
Sølv:   Silje Marie Hamnes/Præstemarkens Vivaldi 
Bronse:  Johan Østeggen/Skjeppe Flicka 
Grad 4 
Gull:    Marianne Muri/Fantastico 
Sølv:   Heidi Løken/Armano 
Bronse:  Stine Skillebekk/Cali 
 
Nasjonale stevner på E-/L- og D-stevnenivå 
Det har vært avholdt totalt 64 FH nivåklasser på D-/L- og E-stevner i Norge i 2016. Til sammen har 
norske FH-ryttere startet til sammen 144 ganger i FH-nivåklasser i 2016.  
Statistikk for HorsePro 2016 

FH Nivåklasse 1 Novise 2 Lagprogram 3 Ind. program 4 Kür Ant. starter 
totalt 

D 3 12 11  26 

E  24 37 10 71 

L 2 14 30 1 47 

Total 5 50 78 11 144 

 
 
9.5.5 Kjøring 2015 
NM kjøring 2015, Vaadan Hestesportklubb 21.-23. juli 2015 
Hest  
NM hest enspent 2015 Vaadan Hestesportklubb 
Gull: Kjell Øivind Mikkelsen – Cartoon Hedegaard 
Sølv: Mikkel Davidsen – Lykkeborgs Independence 
Bronse: Eivind Davik – Amigo Waleur 
Ponni 
Gull: Merete Louise Sandem – Tord 
Sølv: Ina Steiro Herstad – Glitur fra Herstad 
Bronse: Siri Falck Orstad – Viljar 
 
 
9.5.6 Mounted Games 2015 
NM Mounted Games 2015 – Lag og Par 
Lag 
Gull.  Moss Rideklubb   
Sølv:   Borge Rideklubb 
Bronse:  Søndre Nordstrand Rideklubb 
Par 
Gull:  Henriette Johansen og Karen Houge    Hurum Rideklubb 
Sølv:  Edel Gutvik og Sofie Houge   Arendal/Grimstad Rideklubb 
Bronse:  Mari Næss og Mathilde Holst   Borge Rideklubb 
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NM Mounted Games 2015 – Individuelt 
Junior 
Gull:  Hedda Stadheim    Borge Rideklubb 
Sølv:  Zoe Backoefen     Borge  Rideklubb 
Bronse:  Ingrid Wennersten    Borge Rideklubb 
Senior 
Gull:  Mari Næss     Borge Rideklubb 
Sølv:  Edel Gutvik     Arendal/Grimstad Rideklubb 
Bronse:  Henriette Johansen     Hurum Rideklubb 
 
 
9.5.7     Sprang 2015 
NM EPONA 21-25.MAI 2015 

Senior 

Gull:  Ida Johansen/Louisiana (53)   Ekeberg Rideklubb 

Sølv:  Caroline Thorvaldsen/ Impala VT  Moss Rideklubb 

Bronse: Stein Endresen/ Cintia    Larvik og Sandefjord Rytterklubb 

Unge ryttere 

Gull: Amalie Steen Hegre/ Remedy    Sandnes og Jæren Rideklubb  

Sølv: Pål Flam/ Jean Darc     Arendal og Grimstad Rideklubb  

Bronse: Solveig Fotland Newermann/ Wodka   Soma Ryttersportsklubb 

Junior 

Gull: Fredrik B. Seim/ Chelino 3     Bergen Rideklubb  

Sølv: Julie Bergem/Fatum van de vrombautshoeve  Drammen Rideklubb 

Bronse: Kine Salomon Knutsvik/ Capoeira Z   Sola Ryttersportsklubb 

Children 

Gull: Mira Høidal/ Zora      Fredrikstad og Omegn Rideklubb  

Sølv: Fanny Børvig Marksten/ Galipoli    Sørkedalen Rideklubb Oslo 

Bronse: Synne Marit Eide/ Uppy Girl    Dikemark Ride og Fritidsklubb  

Ponni Kat I  

Gull: Hanna Cecilie Wicklund/ Genepy B   Bærum Rideklubb  

Sølv: Ine Andersen Tjønnvåg/ Jacknell street        Arendal og Grimstad Rideklubb 

Bronse: Sofie Rød/ Silvia VII     Rogaland Rideklubb  

Ponni Kat II   

Gull: Marie Skei/ Chapmans Lupo    Steinkjer Rideklubb  

Sølv: Sanne Sørlie/ Spending Record    Drøbak Rideklubb  

Bronse: Thelma Knudsen/ Loch Corrib    Bergen Rideklubb 

NM sprang Lag Senior Sandnes og Jæren 27-30.august 2015  
GULL: Bergen Rideklubb   
Karina Tangedahl Lerøen/Rincoola Go Deo    
Benedicte Wickmann/Costa      
Mikkeline Zurhaar-Birkeland/Leander D  
Simon Yde/Diblesse Van’t Hoveke  
SØLV: Arendal og Grimstad Rideklubb 
Mari Edvarda Dalen Lieng/Seacrest     
Caroline Lømsland Østereng/Lamidas    
Louise Pamela Verstegen/Ani Gem     
Pål Flam/Skjerabergs Larkin  
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BRONSE: Soma Ryttersportsklubb 
Solveig Fotland Newermann/Palle                             
Nathalie Østbø/Amilide                                                         
Kirsti Svaboe/Zoranda Van’t Heemskind                  
Solveig Karstensen Aarnes/Sicko 
 
NM sprang Lag Ponni Drøbak Rideklubb 13-16.august 2015 
Gull: Bergen Rideklubb  
Thelma Knudsen/ Loch Corrib  
Dorthe Hordnes Hoff/ Dio Stevie G  
Malin Skjoldal/ Pearls Dream IS  
Karoline Torsvik Nielsen/ Bosvallei’s Nicole 
Sølv: Arendal Rideklubb  
Sander William Egeberg Hansen/ Marco Charfilo  
Synne Karie Amodt Fossnes/ Twister 55  
Anna Fintland/ Mrs Fibber Magee  
Ine Andersen Tjønnvåg/ Nørlunds Werona 
Bronse: Drøbak Rideklubb  
Sanne Sørlie/ Spending Record  
Jenny Krogsæter/ Star Line Lady  
Helene Sophie angell/ Cloosh Valley  
Martine Heggernes/ Veronicas Boy  
 
9.5.8 Voltige 2015  
NM Voltige 2015 
Gull:  Carolin Haug / Luca Toni - Solør RK    
  Longør Lilly Weldingh 
Sølv:  Lilly Weldingh / Luca Toni -Solør RK 
  Longør Carolin Haug 
Bronse:  Anna Mossige / Corano Capizet - Sandnes og Jæren RK 
  Longør Maria Cassandra housken 
 
9.6 Innendørs- og hallmesterskapene 2015 
 
9.6.1 Hallmesterskap Dressur 2015  
HM Dressur, Vallermyrene, Porsgrunn 10. – 11. oktober 2015 
HM VA 
Gull:   Lars Rasmussen / Monsun    Blakstad Ryttersportklubb  
Sølv:   Therese Bragstad / Vesander Tofte   Moldegaard 

Ryttersportsklubb  
Bronse:  Charlotte Finjarn / Svalegårds Walk on Water  Follo Hestesportsklubb  
HM VB 
Gull:    Cecilie Schilbreb / Teglevangs Radomir   Oppdal Hestesportsklubb 
Sølv:   Linn Ulleberg / Stagesteds Fago    Blakstad Ryttersportseklubb  
Bronse:  Pernille Markussen / Supertramp   Tanum Rideklubb  
HM MA 
Gull:   Helena Liholt Gulli / Aathens Amon   Halden Rideklubb  
Sølv:   Sara Marie Haugen / Oberst     Sarpsborg og Omegn 
Rideklubb 
Bronse:  Frederikke Dorati Bjerkåsholmen / Scalas Schafero Tanum Rideklubb 
HM MB 
Gull:   Kirsti Svaboe / Enghavegaards Roma   Soma Ryttersportsklubb  
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Sølv:   Stine Harfaldet Bråthen / Respekt   Skedsmo Rideklubb  
Bronse:  Hermine T.Schüssler / Rivaldo (III)   Blakstad Ryttersportsklubb 
HM Ponni Kat I 
Gull:   Camilla Sønsteby Holen / Valerio   Skedsmo Rideklubb  
Sølv:   Kaja Tharaldsen Olsen / Herikos Bredager  Sørkedalen Rideklubb  
Bronse:  Caroline Leren / Holmens Facos    Borge Rideklubb   
HM Ponni Kat II 
Gull:  Emilie Næss / Enhets Luca    Bøverbru Hestesportsklubb 
Sølv:   Hedda Victoria Aam Opheim / Septun   Moss Rideklubb 
Bronse:  Siri Tønnesen / Joanna     Tanum Rideklubb  
 
9.6.2 Hallmesterskap Funksjonshemmede 2015 
HM FH Dressur, Grenland Ryttersportsklubb, 10.-11. oktober 2015 
Hallmesterskapet ble arrangert på Vallemyrene med Grenland Ryttersportsklubb som arrangør. Som i 
NM er de funksjonshemmede rytterne også inkludert i HM-Dressur. 
 
Nivåklasse grad 1-4: 
Gull:  Anita Hennie Johnsen / Lindegaard Lucky  Trøndelags Hestesportsklubb 
Sølv:   Rachel Victoria Legreid / Legato E   Sørlandsparken Rideklubb 
Bronse:  Stine Skillebekk / Cali     Nittedal Rideklubb 
 
9.6.3 Innendørsmesterskap Sprang 2015 
Norges Mesterskap Arendal for senior og unge ryttere 29.okt-01.nov 2015 
Senior: 
Gull: Dag Ove Kingsrød/ Clarkes Ferro    Sarpsborg og Omegn Rideklubb 
Sølv: Victoria Gulliksen/ Via vd Karmerhoke   Drammen og Omegn Rideklubb 
Bronse: Solveig Fotland Newermann/ Wodka   Soma Ryttersportsklubb  
Unge Ryttere: 
Gull: Pål Flam/ Brijantbridge B     Arendal og Grimstad Rideklubb 
Sølv: Johan Sebastian Gulliksen/ Chaloubet   Drammen og Omegn Rideklubb 
Bronse: Nadja Johansen/ Naomi 302    Ullensaker Rideklubb 
 
Innendørs NM for junior arrangeres på Melsom og Jarlsberg Rideklubb 6-8.nov 2015 
Gull: Anna Stangeland /Viraldo    Sandnes Og Jæren Rideklubb 
Sølv: Nora Karoline Arnesen /Lando   Fredrikstad og Omegn Rideklubb 
Bronse: Charlotte Backe /Landio   Fredrikstad og Omegn Rideklubb 
 
Innendørs NM for ponni arrangeres på Grenland Ryttersportsklubb 13-15.nov 2015 
Ponni Kat I: 
Gull: Jenny Krogsæter / Star Line Lady   Drøbak Rideklubb 
Sølv: Ine A. Tjønnvåg / Jacknell Street   Arendal og Grimstad Rideklubb 
Bronse: Sofie Rød / Silvia VII    Rogaland Rideklubb 
Ponni kat 2: 
Gull: Maria Louise Kingsrød / HB Ginger Spice  Sarpsborg og Omegn Rideklubb 
Sølv: Sanne Sørlie / Spending Record    Drøbak Rideklubb 
Bronse: Marie Skei /Champmans Lupo   Steinkjer Rideklubb 
Children:  
Gull: Mira Høidal /Zora     Fredrikstad og Omegn Rideklubb 
Sølv: Tova Rugland / Une Peu D'Amour   Sandnes og Jæren Rideklubb 
Bronse: Tonje Lundsberg /Ulana   Fortuna Rideklubb 
 
9.7 Rapport fra grenene 2016 
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9.7.1 Distanse 2016  
GU-Di – grenutvalgets medlemmer 2016 
Hildegunn Skulstad (leder)  
Tina Høgevold 
Kari Eiesland 
Ellen Annette Gutubakken  
Grenutvalget har hatt flere møter på skype i 2016, samt et arbeidsmøte samlet en weekend i 
november. I tillegg er det jevnlig kommunikasjon pr epost og via arbeidsgruppe på facebook. 
 
Bredde 
Indianercup fortsatt Distansesportens viktigst satsing på bredde, barn og ungdom. Hvem som går av 
med tittelen Årets indianer 2016 er uklart i skrivende stund, da det fortsatt er et par ritt igjen og det 
ligger flere ryttere jevnt i tet. Cupen er svært populær, og vi ser at det trekkes stor grad av unge 
ryttere til start. Til sammenligning er det betydelig færre barn og unge å se på våre nabolands 
distansestevner. Et resultat av flere års satsing på rekruttering av unge var årets startfelt i Junior-NM 
som talte 17 ekvipasjer.  
Distanse mener vi er den grenen i ryttersporten som appellerer aller mest til familier. Her kan 
foreldre og barn stille til start og ri sammen i samme klasse. Det gir trygghet og mestringsfølelse for 
svært mange, og det er utrolig hyggelig å se hvor mange glade rosettvinnere som gleder seg over 
fullførte ritt. 
 
Samlinger 
Det er gjennomført flere samlinger i løpet av året. Veterinærens gjennomgang ved Angjerd Skeie 
tidlig på sesongen. Treningssamlinger før viktige konkurranser samt uttakssamlinger før mesterskap. 
 
Høydepunkter 
Historisk lagresultat i VM 2016 der det norske laget endte på en flott 7. plass.  
Gina Sætrang Holby/PL Sharif sin gjennomføring av 160km i Abu Dhabi.   
 
Stevner distanse 2016 
D-stevne  12 stevner 
L/E-stevne  10 stevner 
FEI-ritt      1 stevner 
 

9.7.2 Dressur 2016 
GU-D – grenutvalgets medlemmer 2016  
Stig Mellerud (leder) 
Stian Aleksandersen (Unghest) 
Unni Henriksbø – Rekrutteringsgrupper ponni/junior/unge ryttere 
Lise Oppegaard  - Rekrutteringsgrupper ponni/junior/unge ryttere 
Ingrid Jacobsen 
Andreas Schilbred 
Sportskoordinator i NRYF, Turid Løken, har bistått GU-D i deres arbeid. 
Møter  
Det har vært avholdt 9 møter i GU-D. Det har også vært avholdt to fellesmøter med 
Landslagsledelsen hvorav DDK var representert på det ene.  
 
  



NORGES RYTTERFORBUND 

Side 61 av 164 
 

Rekrutteringsarbeid  
Storsamling uten hest for alle aldersbestemte grupper ble avholdt på Norges Idrettshøgskole den 9 - 
10. januar 2016.  
Grenutvalget har gjennomført 12 rekrutteringssamlinger av én- eller to-dagers varighet for ponni-, 
junior- og unge ryttere, fordelt på Alvøen, Nærbø, Soma, Tune og Tanum. Tilsammen 115/134 
ekvipasjer har deltatt. Christine Øye har vært engasjert som fast rekrutteringstrener for 
aldersbestemte klasser. 
 
Dressurdommerkomiteen 2016 (DDK) 
Nina Helene von Hirsch 
Christine S. Loennecken 
Øivind I. Ødemotland 
Gunn Skovholt 
 
DDK har avholdt 4 møter i løpet av året. Året 2016 har vært nok et år med mye aktivitet. 
Etterspørselen etter dommere øker stadig. Det er fortsatt stort fokus på å utdanne dommere.  Et 
viktig bidrag i dommer- og kompetansefordelingen er Norges gode relasjoner kontakter til 
utenlandske internasjonale FEI dommere. Her gjør Wenche Alm, som utgjør en viktig støttefunksjon 
for DDK, en fantastisk jobb. Gunn har holdt i samarbeidet med Wenche om utenlandske dommere. 
Nytt av året er at Torunn Knævelsrud har valgt å gi seg som FEI dommer. Trond Asmyr har sluttet i FEI 
og flyttet "hjem" og er et viktig bidrag i sporten som dommer og kurslærer. 
 
Stevner dressur 2016 
D-stevne  209 stevner  
L-stevne  33 stevner 
E-stevne  15 stevner 
 CDIY    1 stevne (KOHS Oslo)  
CDI4*   1 stevne (AEG Vestfold)  
 
9.7.3 Feltritt 2016 
GU-F – grenutvalgets medlemmer 2016  
Haldor Braastad – leder 
Elin Heistad (Knøttecup/BEST Cup) 
Maren Moshølen (Bredde/rekruttering) 
Nasrin Håkonsen (Teknisk personell) 
Stine Skedsmo (Sport) 
Sportskoordinator i NRYF, Turid Løken, har bistått GU-F i deres arbeid. 
 
Møter i grenutvalget 
Det har vært avholdt 6 møter i GU-F i løpet av året og 37 saker er blitt behandlet. I tillegg har 
grenutvalget hatt mailrunder på flere saker.  
 
Rekrutteringsgrupper ponni, junior og unge ryttere 
Grenutvalget har gjennomført 3 rekrutteringssamlinger av én- eller to-dagers varighet for ponni-, 
junior- og unge ryttere. Stine Skedsmo (ponni) og Kristin Tørmoen (hest) har vært engasjert som 
faste rekrutteringstrenere for aldersbestemte grupper. 
 
Feltrittskonferansen 
Det lot seg ikke gjøre å få avviklet Grenkonferansen 2016 før årsskiftet. Denne avholdes derfor i 
januar 2017 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.   
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Sikkerhetskomiteen 2016 
Anton Granhus (NSO/leder) 
Ulf Magne Nilsen 
Leif Fjerdingstad 
Kristin Tørmoen (rytter/trener representant) 

Komiteen har ikke avholdt møter i 2016, og heller ikke fått inn saker som har blitt drøftet på mail. Det 
er ikke meningen at komiteen skal ha mange møter, dersom det ikke skjer ulykker med utøvere med 
alvorlige følger. Hovedarbeidet også i 2016 har vært å samle inn data til FEI som nå omfatter alle 
stevner med klasser over 60 cm. Tallene for 2016 er positive når det gjelder antallet klasser, men det 
er en nedgang i antallet ryttere som starter feltritt (på hest) i Norge.  

Mens vi de siste årene har ligget på rundt ett fall pr 30 starter i feltritt så var vi i 2015 på ett fall pr 60 
starter. Noe som var veldig bra. I år er vi tilbake til "normalen" med et fall pr 34 starter. Nå skal det 
sies at noen få stevnerapporter ikke er tilfredsstillende når det gjelder fallstatistikken, men den 
manglende innrapporteringen ville nok ikke fått store utslag i tallmaterialet som omfatter 821 starter 
i hesteklasser i feltritt for 2016. Noe som er en liten nedgang fra 2015s 849. Norges NSO (National 
Safety Officer) Anton Granhus deltok på FEIs møte for NSOs i Brüssel, Belgia i januar 2016. 

Teknisk Komitè Feltritt 2016 
Nasrin Håkonsen (leder) 
Holm Kjetil Holmen (godkjenning av stevneinvitasjoner) 
Stein Arne Bergstrøm (banebygger) 
Guro Holmedal Nije (ressursperson HorsePro) 
I 2016 ble det opprettet en ressursgruppe (teknisk komité feltritt).  
Det er utarbeidet eget mandat for komiteen som skal ha ansvar for utdanning av teknisk personell. I 
tillegg har Anton Granhus vært engasjert som ressursperson reglement. 
 
I mars ble det arrangert FBBA kurs med 5 deltagere. Det ble i mai arrangert et oppfriskningskurs for 
eksisterende banebyggere med 4 deltagere. 
Det har vært arrangert 5 felles banebyggerhelger som har vært godkjent som praksis. 
Det har vært omfattende praksis med TDA og det har blitt oppgradert 1 aspirant til TD i løpet av 
sesongen. 
Holm-Kjetil Holmsen og Stein Arne Bergstrøm deltok på den svenske banebyggernemndens kickoff i 
Gränna, Sverige.  
 
I 2016 er fordelingen på teknisk personell som følger: 
 

 Internasjonal TD - 1 
 TD2 - 6 
 TD1 - 8 
 TDA - 2 
 KTD - 3 
 Kursholdere - 2 

 
 FBB3 - 5 
 FBB2 - 2 
 FBB1 - 4 
 FBBA - 13 
 Kursholdere - 2 
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BEST Cup  (BEST  =  balanse – effektivitet – sikkerhet og timing) 
«Full fokus på ferdigheter» er navnet på et nytt prosjekt som har som hovedmål å innføre en 
bedømmelsesmetode for selve terrengdelen hvor målet er å fremme balansert, effektiv og sikker 
ridning. Sentralt i dette prosjektet er BEST-cup. Cupen organiseres av GU-F. I 2016 – 2018 
gjennomføres denne cupen i henholdsvis 0.80 meter hest og debutant ponni. Bedømmelsesmetoden 
er ment å være et sentralt tiltak for å bidra til rett grunnutdanning av rytteren. (ref. GU-Fs 
strategiplan vedtatt i 2016). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med sportssjef, Nina Johnsen.  
Evaluering av oppstartsåret for BEST Cup 
Ressurspersoner i feltrittsporten har gitt entydige tilbakemeldinger på at dette er et nyttig og 
nødvendig utdanningstiltak. Det er også helt entydig positivt at premieringen er lagt «utenpå» den 
ordinære bedømmingen. GU-F viderefører prosjektet i 2017 som et hovedtiltak for å bygge gode 
basisferdigheter hos fremtidens feltrittsryttere. 
 
Kjøttecup 
Knøttecup (KC) ble i 2016 videreført som et hovedtiltak til grenutvalgets satsing på bredde og 
rekruttering. Det ble til sammen avviklet 19 stevner med klasser for KC i løpet av 2016 med totalt 381 
deltagere. 17 arrangement hadde egen klasse for ponni og hest.  Ved to stevner ble det arrangert 
kun én klasse med til sammen 23 deltagere. Fordelingen for øvrig har vært som følger: 144 
ponniekvipasjer og 214 hesteekvipasjer. Vinner av årets KC ble Tomter Rideklubb med 34 sløyfer.  
 
Stevner feltritt 2016 
Det ble i 2016 arrangert totalt 25 feltrittstevner fordelt på følgende stevnekategorier: 
D-stevne  17 stevner 
L-stevne  2 stevner 
L-stevne  5 stevner 
Internasjonalt stevne 1 stevne (NBC Lillestrøm) 
 
9.7.4 Funksjonshemmede 2016   
Grenutvalgets medlemmer 2016: 
Hege Sætre, Leder 
Anita Hamnes, oversikt nivåklasser 
Trille Staubo - klassifisør  
Hilde Stømner – klassifisør 
Anita Johannessen 
Fagkonsulent FH i NRYF, Ingeborg Simensen, har bistått GU-FH i deres arbeid.  
 
Møter  i grenutvalget (GUFH) 
Det har vært avholdt 3 møter og 6 Skype-møter, samt løpende mail-korrespondanse gjennom året.  
 
Grenutvalgets aktiviteter: 
GU-FH har arrangert 2 samlinger med hest, åpen for rekrutter og satsingsgrupperyttere. Sigrid Rui er 
engasjert som trenere for satsingsgruppene.  Det har vært 15 deltagere tilsammen på disse 
samlingene. Det har vært klassifisert 16 FH-ryttere til nasjonal status og 2 til internasjonal status i 
2016. Grenutvalget har vært representert ved NM og HM. Representanter fra GUFH har vært med på 
diverse møter i NRYF og NIF som er relevante for aktiviteter for funksjonshemmede. 
 
Ridning for utviklingshemmede – Special Olympics 
NRYF fikk i 2016 øremerkede midler til oppstart av aktivitetstilbud for mennesker med 
utviklingshemming. NRYF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av fysioterapeutene Kari Liavåg og 
Susan Maun, samt Annika Meltzer fra Hest og Helse og Ingeborg Simensen fra NRYFs administrasjon. 
Gruppen har laget en mal for konkurranser i Norge etter Special Olympics retningslinjer, og har 
gjennomført to pilot-stevner i Bærum og Egersund. To observatører var til stede i Holstebro på 



NORGES RYTTERFORBUND 

Side 64 av 164 
 

Special Olympics Sports Festival i mai, og det ble avholdt et åpent seminar for fagpersoner i Egersund 
i november. 
  
Dressur FH 
I november var det fellessamling uten hest med landslaget, hvor 6 Satsingsryttere og trener Sigrid Rui 
deltok. 
 
I tillegg har det vært avholdt 4 dressursamlinger med hest for rekrutter og satsingsgruppene: 
11-12/4 Starum – 19 deltakere (obligatorisk storsamling for satsingsgruppe og rekrutter) 
5-6/9 Bruråk -7 deltakere 
3-4/10 Vallermyrene, Grenland – 7 deltakere 
24-25/10 Kolnes, Rogaland – 6 deltakere 
 
Klassifisering 
Det finnes tre aktive klassifisører i ridning i Norge, to er internasjonale. I 2016 har to av disse vært 
medlemmer i grenutvalget. Det har vært avholdt to klassifisørmøter, i mars og november. Tilbud om 
klassifisering ble gitt på samlinger i Drøbak og i Rogaland, i Drøbak var i tillegg Freddie Versluys (NED) 
med-klassifisør. I 2016 ble totalt 16 klassifiseringer gjennomført, i Drøbak 10 stk, i Rogaland 3. De 
andre klassifiseringene skjedde utenfor samlinger. Vi har hatt representanter tilstede på seminar 
“Ridning etter Special Olympics reglement” 26. nov 2016. Vi besvarer mange henvendelser angående 
klassifiseringer gjennom året, på mail eller telefon. 
 
Stevner funksjonshemmede 2016 
NM 2016 
NM for funksjonshemmede er siden 2006 en integrert del av NM-Dressur. NM 2016 ble avholdt med 
Sørlandsparken Rideklubb som arrangør.  
 
Hallmesterskap 2016 
Hallmesterskapet ble arrangert i Hønefoss og Ringerike Rideklubb. Som i NM er også de 
funksjonshemmede rytterne en del av HM-Dressur. 
 

9.7.5 Kjøring 2016 
 
GU-K – grenutvalgets medlemmer 2016     
Lene Kragh (leder)   
Sofia Mikkelsen 
Nina Bakkelund 
June Cecilie Horntvedt 
Aud Røhne 
Ellen Olsen (TKK)  
 
Aktivitet / Miniklasse 
Miniklasse vinner klubb: Holand Hestesportsklubb 
Delt 2. plass gikk til klubbene Lardal Hesteforening, Finneidfjord IL og Sylling Rideklubb 
 
Vi satser videre på miniklasser i 2017/2018 
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Teknisk komité Kjøring (TK-K) 2016 
Tone Løken(leder) 
Odd Rune Vikheim 
Geir Anton Nybråten 
Det er ikke avholdt møter med personlig oppmøte. Kommunikasjonen har foregått via mail, SMS og 
telefon.  
Stevner kjøring 2016 
Utvidet klubbstevne     6 stevner 
D-stevne                       28 stevner 
L/E-stevne                       5 stevner 
FEI-stevne                       0 stevner 
 

9.7.6 Mounted Games 2016   
Eivind Kjuus (leder) 
Anne Kjensli Strøm (breddeansvarlig) 
Christina Ødeskaug 
Frank Sørensen 
Stian Hennie 
 
I 2016 ble det gjennomført sju grenutvalgsmøter. Som i 2015 ble noen av møtene gjennomført som 
fysisk i Oslo området og de øvrige som telefonmøter samt under stevner og mesterskap. 
 
 
Rekruttering og bredde 
Det er utarbeidet et rekrutteringsopplegg som kan tas i bruk av rideskoler og rideklubber. Opplegget 
kalles «MiniGames» og består av beskrivelser av øvelser, banemål, utstyr og enkle 
rekrutteringsstevner. Øvelsene er beskrevet med tegninger og filmer som er lastet opp på YouTube 
via NRYFs konto. Hele konseptet er publisert på www.rytter.no . På denne måten er man ikke 
avhengig av opptrykk av brosjyrer. 
 
Vi har fått delta på NRYF fagkonferanse, vist fram opplegget og foretatt praktisk demo både i 2015 og 
2016. Vi har gjennomført klubb- og rideskolebesøk med praktiske treningsøkter. Vi ønsker å fortsette 
dette arbeidet framover og tror dette er en god måte for økt mangfold i rideskoler og økt 
rekruttering til ryttersporten. Mounted Games har god appell til gutter. 
 
Utdanning av teknisk personell 
Det har i 2016 blitt gjennomført 1 kurs for teknisk personell. Alt i alt er det utdannet og sertifisert 55 
assistentdommere, fem dommer I og to dommer II. Dette ansees tilstrekkelig for vår nåværende 
størrelse. Framover vil det gjennomføres 1 – 2 årlige kurs for å fange opp nye utøvere og teknisk 
personell, samt reglementsoppdateringer / dommerkonferanse for eksisterende. Rutiner for teknisk 
personell for mounted games inngår i KR I, Tillegg 5 – Regler for autorisasjon av teknisk personell. 
 
Stevner Mounted Games 2016  
Det har blitt arrangert sju stevner og Norgesmesterskap i 2016. Norgesmesterskap er gjennomført i 
disiplinene individuelt, par og lag. Et av stevnene var et åpent internasjonalt stevne med deltagelse 
fra Norge, Sverige og Danmark. Flere norske lag har deltatt på nordiske konkurranser i Sverige og 
Danmark. Norge stilte med lag i VM i Irland og EM i Tyskland. Norge har også stilt med ekvipasjer i 
EM individuelt og VM par.  Individuelt EM ble gjennomført samtidig med lag-EM i Tyskland, mens 
par-VM ble gjennomført i Danmark. 
Utover dette har Norge organisert oppvisning på Arctic Equestrian Games i februar og Kingsland Oslo 
Horse Show i oktober. 
 

http://www.rytter.no/
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9.7.7 Sprang 2016 
 

GU-S – grenutvalgets medlemmer 2016  
Jon Harald Gulliksen (leder) 
Marianne Lensebråten 
Tony André Hansen 
Line Brusletto 
Tonje M.Moe 
 
Møter i grenutvalget  
Grenutvalget hadde 6 møter i 2016.   
Det er også daglig kontakt på telefon og mail med medlemmer i GU og administrasjonen i NRYF. 
Grenutvalget jobber mye med statutter, cuper, stevner, utarbeider terminliste, godkjenne 
proposisjoner, budsjett og sportslige spørsmål/planlegging.  
 
Arrangørkonferanse: 
Det var avholdt arrangørkonferanse med alle E og L arrangører 26.november sammen med dressur.  
Totalt hadde vi 50 deltagere på konferansen.  
 
Teknisk personell  
GU-S har organisert sitt arbeid med teknisk personell gjennom to komiteer, 
Sprangbanebyggerkomiteen (SBK) og Sprangdommerkomiteen (SDK). 
 
SBK har i 2016 bestått av  
Anders Hafskjold, Marlene Kongshaug, Frank Helk og Odd-Ivar Pedersen.  
 
SDK har i 2016 bestått av  
Ole Kristian Buer, Carsten A. Sørlie, Elisabeth Heber, Ivar Alme og Gunn Eva Killingberg.  
 
 
Stevner sprang 2016 
D-stevne   219 stevner 
L-stevne      45 stevner 
E-stevne       9 stevner 
 
Internasjonale stevner arrangert i Norge 
CSI2*/CSI3*/CSIAM Artic Equestrian Games 2 helger 
CSI1*/CSI2*/CSI3*/CSIYH1*/CSIO3* Drammen spring tour 3 helger hvorav 2 helger også inneholdt 
CSIP/CSIJ og en helg med Lag konkurranse 
CSIP/CSIJ/CSICH/CSIU25 Baltic cup på Sørlandsparken ridesenter Kristiansand 
CSIAM/CSI2*/CSI5*-W Oslo Horse Show 
 

9.7.8 Voltige 2016 
 
GU-V – grenutvalgets medlemmer 2016 
Marit Walløe (leder) 
Ingeborg Bjerregaard 
Maria Cassandra Housken 
Lilly Weldingh  
Emilie Meyer Christensen 
Frauke Hammer  
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 Aktivitet 

• GU-V har hatt 6 ordinære møter og behandlet 43 saker, samt deltatt på møter i NRYF. 

• Har hatt utlån av 3 stk utstyr til nye klubber som GUV disponerer. Vi lånte også ut utstyr til 

TV-serien «det store spranget». 

 Arrangert Grenkonferanse 

• 4 breddetreninger i Sandnes og Oslo 

• 2 breddesamlinger med internasjonale trenere (Oslo og Sandnes) 

• 2 samlinger for Satsingsgruppe med internasjonale trenere 

• Kompetansegivende longørkurs 

• Godkjente longører 2015 – 11 

• Godkjente longører 2016 – 16   

• Dommeraspirantkurs 

• Dommere pr 01.01.2017 – 3  

• Dommeraspiranter pr 01.01.2017 – 4  

Flyercup 
Grenutvalget har, i likhet med foregående år, søkt om breddemidler og fått støtte til voltigecup. Den 
omfatter alle begynnerklasser fra tønneklasser og opp til C-klassene.  
Poengberegningen: 1 poeng for hver startende – 5 poeng for hver tropp. 
Totalt 139 starter fra 5 ulike klubber. 
 
Vinnere: 
1. Lommedalen ride og kjøreklubb 
2. Friheten rideklubb 
3. Sandnes og Jæren rideklubb 
Pengepremier til voltigeutstyr / trenere: 5000/3000/1000 
 
Stevner voltige 2016 
Det har vært arrangert tilsammen 6 voltigestevner i 20146.Alle stevnene var L-stevner. Det er ikke 
arrangert noen klubb,- eller D-stevner i år.4 klubber har stått for disse stevnene. 
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9.7.9 Norsk Islandshestforening – Årsrapport 2016 
 
Styret har i perioden bestått av: 
    Leder, Nils Andrè Olsen 
    Nestleder, Torill Merete Wiggen 
    Sekretær, Monika M. Jungnikel 
    Leder i Utvalg for dommere og utdanning, Ine Smedbakken 
    Leder i Utvalg for sport, Birgitte H. Lütken 
    Leder i Utvalg for avl, Stine N. Jensen 
    Leder i Utvalg for barn, ungdom og bredde, Berit A. Aanesen 
    Varamedlem, Guro Kylling. 
 
Styret har i driftsåret 2016 hatt 7 styremøter og behandlet 70 saker. Styret har hatt utstrakt 
kommunikasjon per telefon og epost gjennom året.Organisasjonssekretærer Anine Lundh, 
stambokfører Nils-Ole Gilde og regnskapsfører fra Accountor Hilde Karin Skogli har vært fast innkallt 
til styremøtene. 
 
Medlemmer og lokallag 
Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2279 medlemmer, hvordav 793 
familiemedlemmer, fordelt på 32 lokallag. I 2015 var medlemmstallet 2252 medlemmer fordelt på 32 
lokallag. 

 
HOVEDSAKER 
Strategiplan 
Styret har arbeidet målrettet med strategiplanen. Vi gjennomførte ny strategisamling i september og 
kurs «Styrearbeid i praksis» ved Hallgeir Oftedal fra Norges Rytterforbund.  
 
Fokus har vært synlighet, lagånd og vekst. Det har vært direkte kontakt mellom styret og lederne i 
lokallagene. Styret har reist på representasjonsoppdrag, og foreningen har vært synlig med stand på 
arrangementer som Pinsestevnet, AEG, Nordisk Mesterskap og Hestivalen på Savalbete.   
Styret har hatt fokus på lokallagsturnèen, og har besøkt lokallagene Fákur, Sunna, Vestnes, Hekla, 
Hlynur, Vikingur, Gandur og Hugljufur  i forbindelse med arrangementer. 
 
Representasjon 
Styret/utvalgsmedlemmer har representert ved:  
Grenutvalg, kretsmøte og TK-møte ved Norsk Rytterforbund 
Åpning av ny ridehall og representantskapsmøter på Norsk Hestesenter 
Opplæringskontoret, heste og hoveslagerfaget i regi Norsk Hestesenter 
 
Internasjonale møter 
FEIF konferansen 2016 ble avholdt i Haarlem, Nederland den 5-6. februar, og styret stilte med 
representanter i alle utvalg. I tillegg har NIHF representert ved tre (3) møter i det nordiske 
samarbeidet Nordic Icelandic Horse Association, der alle de nordiske lederne var tilstede i 
henholdsvis februar, april og august måned. 
 
Sponsorarbeid 
Sponsorgruppen ledet av Åse Lene Eckhoff, og har arbeidet iht mandat gitt av styret i NIHF. Det har 
vært aktivt søk etter nye sponsorer til NIHF. Arbeidsgruppen har jobbet med sponsing og salg av VIP-
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bord til arrangementene Nordisk Mesterskap og Kingsland Oslo Horseshow. Arbeidsgruppen har hatt 
god kommunikasjon med sponsorene. Vi takker for den prisverdige jobben som er blitt gjort i 2016. 
 
Styret og utvalg har samarbeidet om en felles søknad med konkrete tiltak og budsjettrammer til 
aktuelle bidragsytere som Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og Kulturdepartementet. 
Utvalgene har koordinert sine aktiviteter med organisasjonssektretær, som utformet søknad på 
vegne av NIHF. 
Islandshestforum 
Medlemsbladet har i år kommet med fire (4) utgivelser. Styret har dokumentert målgruppe til 
medlemsbladet iht årsmøtets ønske. Dette ble presentert under lokallagsmøtet blant annet med 
brukerundersøkelse fra nettsiden samt referat fra flere årsmøter og lokallagsmøter. Foreningens 
medlemmer ønsker Islandshestforum i bladform, helst flere utgivelser dersom økonomien tillater 
det. 
 
Norsk Hestesenter  
NIHF har hatt jevnlig dialog med NHS og MLD i forbindelse med opprettelse av nytt nasjonalt 
hesteregister. NIHF har deltatt i prosessen vedrørende økonomiske avklaringer rundt drifting av 
registeret. Det nye nasjonale hesteregisteret skal driftes på midler fra Rikstoto.  
 

Norges Rytterforbund 

NIHF har vært representert ved rytterforbundets grenutvalgsmøte, kretsledermøte samt TK-møte. Vi 

har i tillegg gjennomført dialogmøter, og hatt god kommunikasjon med forbundsstyret og ledelse. 

NIHF mottok aktivitetsmidler fra NRyF. 
 

AKVITIVTETER  

Nordisk Mesterskap 2016 

Nordisk mesterskap i sport og gæðingakeppni ble arrangert på Biri  8.-14. august. For første gang i 

historien ble begge konkurranseformene arrangert samtidig, og vi er stolte over å kunne være 

vertskapsland i en slik anledning. Det ble en storslått åpningsseremoni med Helene Bøksle og 

opptreden fra filmen Birkebeinerne. Stevneleder Dag Elle Rivrud sammen med Terje Hagelund var 

initiativtakere og pådrivere til et kombinert sport og gæðinga mesterskap. Engasjementet har vært 

stort, dugnadsoppslutningen ble formidabelt, og Nordisk 2016 har fått svært gode tilbakemelding fra 

både publikum og utøvere. Arrangementet gikk også med godt overskudd. Vi takker Dag Elle Rivrud 

for hans engasjement som stevneleder. 

Artic Equestrian Games 

Islandshesten var også i år representert på Artic Equestrian Games (AEG). Mette Moe Mannseth var 

invitert som foredragsholder. Det ble avholdt to seminarer med tema «Ridbarhet» og «Trening av 

unghest» i tillegg til clinic i hovedsalen før konkurransen. Årets konkurranseform ble Gæðingafìmi, 

som ble avhold for første gang utenfor Island i regi av Norsk Islandshestforening på AEG. I tillegg fikk 

vi se internasjonale sprangryttere rir islandshest. Takk til Anine Lundh som primus motor under AEG. 

Kingsland Oslo Horse-show 

Islandshesten var representert i Tenenor Arena med konkurransen «Mestertølt» under KOHS 15-

16.oktober. Noen av landets beste tøltere konkurrerte og publikum fikk se flotte representanter fra 

islandshestsporten.  
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ØKONOMI 
Styret har i år hatt fokus på å øke aktiviteten, styrke økonomien og legge tilrette for videreutvikling. 
NIHF er en organisasjon som jobber for å fremme Islandshesten og aktiviteter tilknyttet rasen. NIHF 
er en frivillig organisasjon med 1 årsverk fordelt på 50 % stilling som organisasjonsekretær, og 50 % 
stilling som stambokfører. Stambokkontoret er lokalisert på Ulefoss i Telemark, og 
organisasjonssekretæren har kontor i Oslo. I tillegg til ansatte i fast stilling, har redaktør for 
Islandshestforum og web samt utdanningsansvalig avtalefestet engasjement. De ansatte er fordelt på 
1 kvinne i 50% stilling og 1 mann i 50% stilling. Kjønnsbalansen i styret er slik: 12,5% menn og 87,5% 
kvinner. Norsk islandshestforening har ingen negative miljøpåvirkninger. Organisasjonen arrangerer 
aktiviteter utendørs, uten skade for miljøet.  
 
Foreløpig regnskap for 2016 viser et overskudd på kr. 946.030,- (Der er ikke foretatt avsetninger, 
årsavstemning er ikke avsluttet, og regnskap er ikke revidert ved innsendelse til ryttertinget.) 

 

Utvalg for dommerer og utdanning 

Utvalget har bestått av leder Ine Smedbakken, utvalgsmedlemmene Hanne Bjørkøy og Tina Oppen, 

og utdanningsansvarlig Erik Andersen  

 

MØTER 

Utvalget har hatt 4 møter fordelt gjennom året, og vært representert på alle styremøter.  

I tillegg har det vært kontakt per meldinger og telefon. 

 

DOMMERE 

Norsk Islandshestforening har per 1.1.2017: 

2 (3) Internasjonale FEIF dommere. 

27 Nasjonale dommere 

28 Lokallagsdommere  

 

INSTRUKTØRER 

Norsk Islandshestforening har per 1.1.2017: 

12 Ridelærere (FEIF Level 3)  

26 A-instruktører (FEIF Level 2) 

83 B-instruktører (FEIF Level 1) 

 

AKTIVITETER 

Stevner 

Endelig oversikt over alle årets stevner er 78, sendt inn til utvalget. Gratulerer til Hilde Karin Skogly, 

som hadde rekorden blant dommerne i år på 30 innrapporterte stevnedager!  

Pinsestevnet 
19 dommere kom og dømte pinsestevnet på dugnad i år. Dette førte til overkommelige dager for 
alle, og vi håper alle vil komme og gjøre en innsats neste år også!  
Dommereksamen ble også utført, hvorav 10 dommerspirer tok eksamen. Vi fikk 3 nye 
lokallagsdommere i 2016, og en ny nasjonal dommer  
 
Dommerseminar  
I april hadde dommerne sitt årlige Dommerseminar. Vi hadde leid inn Åsa William som 
foredragsholder, og hadde et innholdsrikt og bra seminar. Søndag var vi på Engelstad i Nannestad. 
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26 dommere deltok på seminaret. Husk at det alltid arrangeres dommerseminar den første helgen i 
april hvert år. Tusen takk til Erik Andersen og André Ziemann som stilte opp med sine flotte hester 
slik at vi fikk trent øyet og diskutert praktisk bedømming.  
Det ble og arrangert dommerseminar i samarbeid med Vestnes Islandshestforening, med Pia 
Andreasson som foredragsholder.  
 

Instruktørseminar 

Vi hadde instruktørseminar hos Møller på Nordre Ringerike gård, Sørkedalen 15.oktober. 17 

instruktører møtte, og vi hadde et flott seminar. Tema var takt og kvalitet. Vi fortsetter med 

instruktørseminar, disse kan og arrangeres forskjellige steder i landet. Det ble fra 2016 innført krav 

om at instruktører må delta på seminar hvert 3 år. Det vil være tilbud om seminar både her i Norge, 

og gjennom FEIF med internasjonale seminarer.  

 

Avholdte kurs 

Januar: Hestekunnskapskurs i samarbeid med Osmarka Hestesportsklubb, 9 deltakere. 

Lokallagdommerkurs i samarbeid med Gandur, 9 deltakere. 

Oktober: B-instruktørkurs på Østlandet, fullt kurs med 10 deltakere. 

November: Lokallagdommerkurs, Østlandet, 15 deltakere 

 

Rideknappen 

Rideknappen er jobbet med i hele 2016, det er kun finpussen igjen, samt noe illustrasjoner og layout. 

Rideknappen skal være et kurshefte for alle instruktørene våre, som vil fungere som kursholdere og 

sensorer, og som de kan ta med seg ut i klubbene for å skape aktivitet og gode heste- og 

rideopplevelser.  

Utvalg for sport 

Utvalget har bestått av leder Birgitte H. Lütken og utvalgsmedlemmene Elisabeth Saga og Søren 
Johan Øverås. 
MØTER 
Utvalget har hatt 3 møter fordelt gjennom året, og vært representert på alle styremøter, samt 
årsmøtet og lokallagsmøtet. I tillegg har det vært utstrakt kontakt per telefon og mail. 
 
LANDSLAGSLEDELSE 
Landslagsledelsen besto i 2016 av  
Hanne Hestevik (Lagleder Sport) 
Hilde Karin Skogly (Lagleder Gædingakeppni) 
Jenny Lindheim (Laglederassistent) 
Maren Kirkebøen (Lagleder Ungdom) 
Mette Mannseth (Landslagstrener) 
 
UTTAKNINGSKOMITEEN 
Uttakningskomiteen besto i 2016 av 
Elisabeth Saga (leder) 
Guro Kylling 
Ellen Skavhaug 
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Elitelag og rekruttlag 
Det ble tatt ut elitelag og rekruttlag for 2016, basert på resultater i 2015.  
Disse hadde en samling hver i løpet av vinteren 2016. 
 
STEVNEAKTIVITETER  
Stevner 
Det ble arrangert 78 stevner på landsbasis. 8 av disse var World Ranking stevner, og 4 var 
Gæðingastevner. I år som tidligere var WR-stevnene uttakningsstevner til Nordisk på Biri.  
 
Pinsestevnet 
NIHF sto som arrangør av Pinsestevnet 2016. Nils Andre Olsen var stevneleder og mange lokallag 
deltok som vanlig i dugnadsarbeidet.  
 
NM 
Norgesmesterskapet ble arrangert på Momarken Travbane i regi av Hekla og NIHF. Det ble en flott 
helg på Momarken med mange sterke prestasjoner.  
Basert på erfaring fra 2015 ble det også i år arrangert barnestevne parallelt med NM. Disse rytterne 
startet gratis og hadde en eliterytter som fadder.  
 
For oversikt over Norgesmestere i de forskjellige disipliner og sammenlagt, se;  
https://hekladotno.files.wordpress.com/2016/07/resultatliste-nm2016-sc3b8ndag-etter-siste-
c3b8velse.pdf 
 
NM 2017 ble på lokallagsmøtet tildelt Vestnes Islandshestforening.  
 
Nordisk 
Nordisk Mesterskap i Sport og Gædingakeppni ble i år avholdt på Biri Travbane. Stevneleder var Dag 
Elle Rivrud. Det ble et meget vellykket Nordisk, tusen takk til stevneledelsen og alle frivillige som 
bidro! 
Resultater fra Nordisk finnes her;  
Sport: http://nordisk2016.no/resultater/ 
Gædinga: http://nordisk2016.no/resultaterg/ 
 
ANDRE AKTIVITETER 
World Tølt 
Norge var representert med et lag for ungryttere på WorldTølt i Odense februar 2016.  
AEG 
Islandshesten var representert på AEG. I år forsøkte vi et nytt konsept, Gædingafimi. “Sprangryttere 
rir Islandshest” var også på programmet i år, samt clinic og foredrag ved Mette Mannseth.   
KOHS Kingsland Oslo Horse Show 
Mestertølten var tilbake på KOHS i år. Det ble en vellykket konkurranse med flotte ekvipasjer! 
Årets Ryttere 
Under lokallagsmøtet 2016 ble årets ryttere tildelt pris for sine prestasjoner i sesongen 2016. 
Årets Senior - Firgang: Bernt Severinsen 
Årets Senior - Femgang: Camilla Mood Havig 
Årets Ungrytter - Firgang: Oda Ugland 
Årets Ungrytter - Femgang: Lona Sneve 
Årets Junior - Firgang: Hedda Bjørnstad Larsen og Vilde Bråten Herstad 
Årets Junior - Femgang: Ida Kathrin Nielsen 
 
 

https://hekladotno.files.wordpress.com/2016/07/resultatliste-nm2016-sc3b8ndag-etter-siste-c3b8velse.pdf
https://hekladotno.files.wordpress.com/2016/07/resultatliste-nm2016-sc3b8ndag-etter-siste-c3b8velse.pdf
http://nordisk2016.no/resultater/
http://nordisk2016.no/resultaterg/
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LANDSLAGET 2016 
Ungdomsflokk 
 Marie Løvenskiold (Gandur) - Tigull fra Follaug 
 Mia Strøm (Vestnes) - Aron fra Jakobsgården 
 Ina Høidalen (Hørdur) - Eðall fra Minde 

 Vilde Bråten Herstad (Sleipnir) - Hamar fra Litla-Hamri  
 
Ungrytterflokk 
 Ida Sofie Kvande (Gloi) - Brimar frá Margrétarhofi 
 Ingelin Skoie (Gladur) - Otri fra Reykjavik 
 Stine Smidtsrød Baastad (Sleipnir) - Jökull fra Staðartungu 
 Caroline Svanø Neby (Sleipnir) - Skarpheðin fra Langtved 
 (Reserve) Amanda Waagan Lillerovde (Vestnes) - Heljar fra Kambi 
A-flokk 
 Kristoffer Bjørke (Hrani) - Sýn frá Kálfsstöðum 
 Thomas Larsen (Hrani) - Kolgríma frá Minni-Völlum 
 Stian Pedersen (Vestnes) - Bylur frá Breiðholti Gbr. 
 Mona Tysland Lillehagen - Bjartmar fra Nedre Sveen 
 (Reserve) Gabrielle Severinsen (Hrimnir) - Sálmur fra Pulu 
 
B-flokk 
 Mia Møller (Gandur) - Lifri fra Kringeland 
 Bernt Severinsen (Hrimnir) - Darri fra Kleiva 
 Agnes Helga Helgadóttir (Vestnes) - Safír fra Buan 
 Elisabeth Sylte (Vestnes) - Sólon frá Vesturkoti 
 (Reserve) Camilla Mood Havig (Sleipnir) - Kristall fra Jaðri 
Junior sport 
 Ida Kathrin Nielsen (Hrani) - Valtyr fra Kirkjubæ 
 Hedda Bjørnstad Larsen (Hrimnir) - Tangó frá Hjallanesi II 
 Tuva Sivesind (Hekla) - Gjafar frá Þúfu í Landeyjum 
Ungrytter sport 
 Ingrid Marie Larsen (Vestnes) - Dimmey fra Jakobsgården 
 Caroline Gleditsch Holstad (Sleipnir) – Loftur fra Lian 
 Mildrid Musdalslien (Sleipnir) - Fálmar frá Ketilsstöðum 
 Thea Johansen (Sleipnir) - Kafteinn fra Sigersberg 
 Lona Sneve (Gladur) - Stóri-Dímon frá Hraukbæ 
 Caroline Wangen (Hekla) – Hersir frá Hákoti  
 Oda Ugland (Hrani) - Hárekur frá Vindási  
 Mari Odenrud (Sleipnir) - Hrynjandi fra Fageräng 
 (Reserve for firgjengerne) Magnus Grimsrud (Hekla) - Marius fra Husavik 
 (Reserve for femgjengerne) Lene Thorud (Hrimnir) - Hreggviður frá  Auðs    holtshjáleigu 
Senior sport 
 André Ziemann (Sleipnir) - Leistur fra Torfunesi 
 Kristin Elise Andersen (Hrimnir) - Grandi fra Laugardal 
 Gry Hagelund (Sleipnir) - Gandur fra ågreneset 
 Bernt Severinsen (Hrimnir) - Tígull fra Kleiva 
 Erik Andersen (Sleipnir) - Frábær fra Midtlund 
 Thomas Larsen (Hrani) - Zorró frá Grímsstöðum 
 Tina Kalmo Pedersen (Hrimnir) - Amedeo vom Lucahof 
 Stian Pedersen (Vestnes) - Nói fra Jakobsgården 
 Camilla Wangen (Hekla) - Reyr frá Melabergi 
 Veronica Høgsveen Våland (Isafold) - Gáski frá Vindási 
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             Elise Lundhaug (Hrimnir) - Bikar frá Syðri-Reykjum  
             Nils-Christian Larsen (Gandur) - Dynfari fra Steinnesi  
             Camilla Mood Havig (Sleipnir) - Herjann fra Lian 
             Martin Rønnestad (Hekla) - Svartur vom Hochwald 
             (Reserve) Mona Tysland Lillehagen - Hlekkur fra Løvik 
 
UTVALG FOR BARN, UNGDOM OG BREDDE  
Utvalget har etter siste årsmøte bestått av:  

Berit A. Aanesen (leder) 

Anne Follaug 

Liv Fredskild (ungdomsrådsrepresentant) 

 

INTERNE OG EKSTERNE MØTER 

Det har vært avholdt åtte utvalgsmøter, ved kombinert fysisk oppmøte og telefon.  Ut over dette har 

kommunikasjonen foregått via uformelle møter, via e-post og telefon.  Utvalget har vært 

representert på alle styremøter, årsmøtet, lokallagsmøtet, pinsestevnet, NM og FEIF-konferansen.   

 

Planer for breddeaktiviteter  

I tillegg til de løpende aktivitetene for barn og ungdom, som naturlig nok krever endel ressurser, 

arbeides det med å finne og igangsette attraktive aktiviteter rettet mot bredden.  Dette er noe mer 

langsiktig arbeid, som vi håper vil bli mer og mer synlig etterhvert.    

 

UTVALG FOR AVL 

Utvalget har bestått av: 

Torgeir Strøm 

Britt Helene Lindheim 
Stambokfører Nils Ole Glide 
Avlsutvalget fikk ny leder etter årsmøtet i mars 2016, Stine Nekstad Jensen.  
 
MØTER 
Avlsutvalget har hatt flere telefonmøter i tillegg til kontakt via mail. 

Utvalget vært representert på alle styremøter i 2016  

 

DOMMERE 

Norge har per 01.01.2017: 

2 godkjente avlsdommere, Per Kolnes og Britt Helene Lindheim. 

Det er totalt 38 godkjente internasjonale avlsdommere jfr. Feif.org. 

PROSJEKTMIDDLER FRA NHS 

I 2016 søkte avlsutvalget NHS om prosjektmidler til avlsutstillinger som dessverre ikke ble innvilget 

da kåringsforskriften falt i 2015. 

Det NIHF fikk av prosjektmidler fra NHS var: 

15.000 kr til avlsdommere på obligatorisk seminar på Island 

25.000 kr til unge avlsryttere på seminar Island 
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FEIF DOMMERSEMINAR PÅ ISLAND 

De to norske dommerne Per Kolnes og Britt Helene Lindheim var begge på dommerseminar på Island 

for å fornye sin lisens. Kravet er at de må dømme 200 hester i løpet av 2 år for å beholde lisensen, 

dette har de siste årene vært vanskelig . Avlsutvalget jobber for å få til en dommerutveksling slik at 

de norske dommerne skal få dømt nok hester for å beholde sin lisens. 

AVLSUTSTILLINGER I NORGE 2016 

Det ble i  2016 avholdt 4 utstillinger. 

Grimstad den 24-25 mai, 23 hester ble vist 

Seljord måtte avlyses pga for få påmeldte. (9 hester) 

Tresfjord 17-19.juni, 29 hester ble vist. 

Nord Norge Troms, 20-21 august hvor 17 hester ble vist. 

Fossanmoen 3-4 september, 15 hester ble vist samt unghestskue.  

 

UTMERKELSER AV AVLSHESTER I 2016: 

Årets norskfødte hoppe Terna f Kleiva total dom 8,12 

Årets norskfødte hingst Bjartmar fra Nedre Sveen ,total dom 8.61 

Årets hoppe Kolgrima fra Minni-Vøllum, total dom 8,47 

Årets hingst Darri fra Kleiva, total dom 8,13 

 

STAMBOKKONTORET: 

Stambokkontoret vil få utfordring med det nye nasjonale hesteregisteret. Alle hester som er 

importert til Norge skal få sine hestepass stemplet av stamboka. Dette gjelder også utenlandske 

hester som oppholder seg i Norge mer enn 90 dager. Det er også kommet krav om 14 dagers frist for 

stambokkontoret til å sende passene tilbake til eier. Det er derfor behov for en midlertidig ny stilling 

på Stambokkontoret. Styret i NIHF har vedtatt å utlyse snarest en midlertidlig stilling hos 

stambokkontoret. 

Prisene hos stambokkontoret blir justert for 2017. Dette gjelder også prisene for avlsutstillinger. 
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9.9.8 Norske mesterskap 2016 
 

9.8.1 Distanse 2016 
NM Distanse ble ikke arrangert 
 
NM jr/yr og lag Froland RK 12.06.2016 
Junior/Unge ryttere  
Gull:  Sofie Dahl Larsen/Al Samah  Lund KRK  
Sølv:  Vilde Utheim Stenbæk/Yasmin  Lund KRK  
Bronse:  Ingrid Harbo / Lucky Flirt Dee Dee Gyland HSL 
Lag   
Gull:  Lund KRK ved Sofie Dahl Larsen/Al Samah, Vilde Utheim Stenbæk/Yasmin, Olaug 

Espeli Carstensen/Yassir II  
Sølv:  Froland RK ved Ellen Annette Gutubakken/AR Sheikh Pacha, Mariom 

Langhelle/Marshal McCody, Sigrid Høgevold/Mille 
Bronse:  Gyland HSL ved Kine Eiesland Holen/Obeyah, Ellen Harbakk/Shanty 
 
 

9.8.2 Dressur 2016  
NM Dressur,  Kristiansand 16.-19.juni 2016 
Senior   
Gull:   Louise Almlund Løkken / Mr. Gold G   Oppdal Hestesportsklubb 
Sølv:   Stine Marie Gøtesen / ???     Tønsberg og Omegn 
Rideklubb 
Bronse:  Ellen Birgitte Farbrot / Tailormade Akon Askelund  Skedsmo Rideklubb 
Unge ryttere  
Gull:   Helena Liholt Gulli / Aathens Amon    Halden Rideklubb  
Sølv:   Kristin Lie Aas / Danois      Grenland Ryttersportsklubb 
Bronse:  Ingrid Hagmann Rimestad / Østersøens Don Juan Nørbø Rideklubb 
Junior  
Gull:   Elisabeth Struve Fjornes / Maserati II   Tanum Rideklubb 
Sølv:   Christine Falbach  / Ravells Herkules    Moldegaard 
Ryttersportsklubb 
Bronse:  Cathrine Oppegaard / Smedegårdens Lucia  Follo Rideklubb 
Ponni Kat I 
Gull:   Sahra Edseth Solbakken / Valerossi    Skedsmo Rideklubb 
Sølv:   Kristiane Askim Hillern / Untouchable II    Tanum Rideklubb 
Bronse:  Carmen Grønvold Johannessen / Davidoff    Solberg Rytterklubb 
Ponni Kat II 
Gull:  Emilie Næss / Enets Lucas    Bøverbru Hestesportsklubb 
Sølv:   Hedda Victoria Opheim / Septun   Moss Rideklubb 
Bronse:  Siri Tønnesen / Joanna     Tanum Rideklubb 
   
NM Dressur Lag, Skedsmo 10.-11. september 2016 
Hest – 19 hestelag fra 13 klubber, 72 ekvipasjer  
Gull:   Tanum Rideklubb  1.lag 

Frederikke Dorati Bjerkåsholmen, Line Østli, Elisabeth Struve,  
Alexandra Gamlemshaug Andresen  

Sølv:   Tanum Rideklubb – 2. lag  
Catharina Lorentzen Lund, Nora Katharina Tysnes, Pernille Markussen,  
Anna Katrine Lauring  
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Bronse:  Solberg Rideklubblubb  
  Anniken Holtet Eriksen, Karen-Helen Gjerde, Jonas Elveakk, Linndis-Marie Nordvoll  
 
Ponni – 13 ponnilag fra 10 klubber, 31 ekvipasjer  
Gull:   Skedsmo Rideklubb – 1. lag  

Sofie Magnussen, Sahra Edseth Solbakken, Camilla Sønsteby 
Sølv:   Solberg Rideklubb   

Hedda Victoria Aam Opheim, Carmen Grønvold, Madelen Olsen 
Bronse:  Tanum Rideklubb– 1. lag  

Tuva Hansen, Siri Tønnesen, Kristiane Askim Hillern 
 
 

9.8.3 Feltritt 2016 
NM Feltritt Individuelt, Starum Hestesportsklubb 13.-14. august 2016 
Senior 
Gull:   Stine Skedsmo / Hoss    Øvre Romerike Rideklubb  
Sølv:   Anne-Cathrine Sellæg / Special Diamond Ullensaker Rideklubb  
UR/Jr 
Gull:  Caroline Walan Brekee / Boromir  Øvre Romerike Rideklubb 
Sølv:  Marthe Hagen Haugen / Sweet Little Sister Øvre Romerike Rideklubb 
Bronse:  Celine Grorud Løken / VV’s Andantino  Konglungen Rideklubb 
Ponni 
Gull:   Sandra Håkonsen / Mauruds Lord    Øvre Vang Ride- og Kjøreklubb   
Sølv:   Rosa Helene Sabbasen / Ruby Gold II  Ellingsrud Rideklubb  
Bronse:  Madelen Hansen Sørlie / Chasing Hilo  Skedsmo Rideklubb   
 
NM Feltritt Lag, Øvre Romerike Rideklubb 2. oktober 2016 
Hest, 11 lag, 8 klubber og 29 ekvipasjer  
Gull:   Vennesla Rytterforening – 1.lag 

Lise Røinås og Emilie Røinås  
Sølv:   Øvre RomerikeRideklubb – 1.lag  

Caroline Bergstrøm, Caroline Walan Brekke og Marthe Hagen Haugen 
Bronse:  Ullensaker Rideklubb – 1.lag  

Anne-Cathrine Sellæg, Eline Kjos Nilsen og Stine Hoff 
Ponni 
Gull:  Gjerdrum Rideklubb 
  Andrea Fagerbekk Langaune og Thea Haugland 
Sølv:  Moss Rideklubb 
  Vilde Gudøy og Victoria Dilling 
 

9.8.4 Funksjonshemmede 2016  
NM for funksjonshemmede er siden 2006 en integrert del av NM-Dressur. NM 2016 ble avholdt med 
Sørlandsparken Rideklubb som arrangør.  
NM FH Dressur, 2016 
Grad 3: 
Gull: Amalie Groven / Højgårds Spirit 
Sølv: Silje Marie Hamnes / Præstegårdens Vivaldi 
Bronse: Karine V. Hestholm / Jesper db Gazlan 
Grad 4: 
Gull: Heidi Løken / Armano 
Sølv: Rachel V Legreid / Jestis Avenue  
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Bronse: Sigrid Rui / Solos Lampas 
Det ble ikke arrangert NM for grad 1 eller 2, da det ikke var noen deltakere fra disse gradene. 
 

9.8.5 Kjøring 2016 
NM Kjøring 2014, Vestby Hesteklubb 22.-24-7.2016  
NM hest enspent  
Kjell Øivind Mikkelsen – Cartoon Hedegaard 
Mikkel Davidsen – Lykkeborgs Independence 
Britt Scharffeenberg – Rolls April 30 
NM ponni enspent  
Gull: Ina Steiro Herstad – Glitur fra Herstad 
Sølv: Åshild Standnes Magnes – Torsheims Kira 
Bronse: Merete Louise Sandem – Tord 
 
 

9.8.6 Mounted Games 2016  
NM MG Lag 
Gull: Borge Rideklubb (I) Karoline Kjuus, Hedda Stadheim, Luna Jacobsen, Mari Næss 

Bettina Bogen  
Sølv:  Hurum Rideklubb  
Bronse:  Borge Rideklubb (II) 
NM MG Par  
Gull:  Henriette Johansen og Karoline Kjuus  Borge Rideklubb 
Sølv:  Sofie Klevmark og Edel Gutvik    Arendal og Grimstad Rideklubb 
Bronse:  Karen Houge og Sofie Houge   Hurum Rideklubb 
NM MG Individuelt 
Junior 
Gull:  Luna Jacobsen     Borge Rideklubb 
Sølv:  Zoe Backoefen     Borge Rideklubb 
Bronse:  Emma Klevengen    Borge Rideklubb 
Senior 
Gull:  Karoline Kjuus     Borge Rideklubb 
Sølv:  Mari Næss     Borge Rideklubb 
Bronse:  Edel Gutvik     Arendal og Grimstad Rideklubb  
 
 

9.8.7 Sprang 2016 
NM Sprang Arendal 10-14.august 2016 
Senior 
Gull: Geir Gulliksen / Edesa S Banjan                         Drammen og Omegn Rideklubb  
Sølv: Nicholai Lindbjerg /Bon Ton v.h Hippodroom   Trondheim Rideklubb  
Bronse: Stein Endresen /Cintia      Larvik og Sandefjord Rideklubb 
Unge ryttere: 
Gull: Pål Flam / Bobby Balou                               Arendal og Grimstad Rideklubb 
Sølv: Cathrine Bjordal Tholo /Jumping so Easy            Soma Ryttersportsklubb 
Bronse: Martine Myhrer Dyngeland /Douglas Hill  Nannestad Hestesportsklubb 
Junior: 
Gull: Ada Braaten Johnsen / Røds Payday    Drøbak Rideklubb 
Sølv: Synne Ljosland /Hope                                  Arendal og Grimstad Rideklubb 
Bronse: Erik Preben Strand /Indoletto                               Sørkedalen Rideklubb 
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Children: 
Gull: Hedda Bergseth Aaboen /Amycara C    Hønefoss og Ringerike Rideklubb 
Sølv: Maria Louise Kingsrød/Feloetsghe vd Rhamdiahoeve  Sarpsborg og Omegn Rideklubb 
Bronse: Hanna Cecilie Wicklund /Tiffany II    Bærum Rideklubb 
Ponni Kat I: 
Gull: Sanne Sofie Høilund /Lucky          Fredrikstad og Omegn Rideklubb 
Sølv: Sofie Rød / Parc Cookie     Soma Ryttersportsklubb 
Bronse: Rikke Budsberg /Bonte Bart    Sandnes og Jæren Rideklubb 
Ponni Kat II: 
Gull: Jenny Krogsæter /Nightlady                                       Drøbak Rideklubb 
Sølv: Nicoline Thrane-Steen Røkke /Casper Damgård  Bærum Rideklubb 
Bronse: Nora Fredriksen /Drummiller Prince         Drøbak Rideklubb 
 
NM sprang Lag Senior, Bergen 16. -19.juni 2016 
Gull:  
Bergen Rideklubb 
Thelma Knudsen /Beau II 
Anja Nielsen /Lycorrada 
Fredrik B. Seim /Speik 
Simon Yde / Cherie (II) 
Sølv:  
Sandnes og Jæren  
Kaia Hegre /Dalbæks Laguna 
Nathalie Østbø /Amilide 
Lena Amalie Knutsen  /Emilia Jolie JB 
Amalie Steen Hegre /Argus 
Bronse: 
Soma Ryttersportsklubb 
Julie Øvstebø Sunde /Lertevang's Chester  
Tone Hestad Valland /Delta MB  
Cathrine Bjordal Tholo /Jumping So Easy  
Solveig Karstensen Aarnes /Sicko  
 
NM sprang Lag Ponni, Bergen 18-21.august 2016 
Gull:  
Larvik og Sandefjord Rytterklubb   
Christine Ønvik Olafsen /Supertramp 
Bjørk Eriksen /Astronaut 
Mille Malene Gjermundsen /Tovdal's Amazing Master 
Camilla Ønvik Olafsen /Cockney Rebel 
Sølv: 
Drøbak Rideklubb 
Tiril Schøyen /Mørkbak's Maji 
Didrik Kallum /Caldramoran Music 
Nora Fredriksen /Oatfield Silverado 
Jenny Krogsæter /Quantum Caspian 
Bronse: 
Jarlsberg og Melsom Rideklubb 
Martine Mariero Moe /Odd One Out  
Karoline Opstad Vike /Efrahim   
Hermine Wedel Jarlsberg/Jerka 
Mia M Sande /Hot Pursuit 
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9.8.8 Voltige 2015  
NM Voltige 2015 
Gull:  Carolin Haug / Luca Toni - Solør RK    
  Longør Lilly Weldingh 
Sølv:  Lilly Weldingh / Luca Toni -Solør RK 
  Longør Carolin Haug 
Bronse:  Anna Mossige / Corano Capizet - Sandnes og Jæren RK 
  Longør Maria Cassandra housken  
 
 

9.9 Innendørs- og hallmesterskapene 2016    
 

9.9.1 Hallmesterskap Dressur 2016 
 
Hallmesterskap Dressur 2016, Hønefoss 2.-3.april 2016 
HM VB  
Gull:   Pernille Markussen / Supertramp   Tanum Rideklubb   
Sølv:   Cecilie Schilbred / Teglvangs Radomir   Oppdal Hestesportsklubb  
Bronse:  Siri Skahjem / Confidence    Asker Rideklubb  
HM MA 
Gull:    Line Østli / Stall K’s Roomy    Tanum Rideklubb  
Sølv:   Grete Catherina Bergstrøm / ?    Skedsmoklubb    
Bronse:  Sara Marie Haugen / Oberst    Borge Rideklubb 
Bronse:  Sigrid Rui / Solos Lampas    Morger Rideklubb 
HM VA – nivå B 
Gull:   Louise Almlund Løkken / Mr Gold G   Oppdal Hestesportsklubb  
Sølv:   Catharina Lorentzen Lund / Helios   Tanum Rideklubb   
Bronse:  Stine Marie Gøtesen  / Danilla    Tønsberg og Omegn 
Rideklubb  
HM VA – nivå A 
Gull:  Margrethe Janbu / Højersminde Rositta   Bærum Rideklubb 
HM Dressur MB, Ponni Kat I, Ponni Kat II, Grenland 9.-10.april  
MB 
Gull:   Elisabeth Struve Fjornes / Maserati III   Tanum Rideklubb  
Sølv:   Christine Falbach / Ravell’s Herkules   Moldegaard 
Ryttersportsklubb 
Bronse:  Stine Olsen Lund / Ravell’s Hexia   Kolnes Rytterklubb 
Ponni Kat I 
Gull:   Sahra Edseth Solbakken / Valerossi   Skedsmo Rideklubb  
Sølv:   Carmen Grønnvold Johannessen / ?   Solberg Rytterklubb  
Bronse:  Camilla Sønsterby Holen / Valerio   Skedsmo Rideklubb 
Ponni Kat II 
Gull:  Emilie Nøss / Enets Lucas    Bøverbru Hestesportsklubb 
Sølv:  Hedda Victoria Aam Opheim / Septun   Moss Rideklubb 
Bronse:             Marie Schilbred / ?     Trondheim Rideklubb  
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9.9.2 Hallmesterskap Funksjonshemmede 2016  
HM FH Dressur, Hønefoss og Ringerike Rideklubb 2.-3.april 2016 
Grad 4: 
Gull: Stine Skillebekk / Cali 
Sølv: Christina Marcussen / Fairlane 
Bronse: Sigrid Rui / Solos Lampas 
 
Grad 1 + 3 (nivåklasse): 
Gull: Anita H Johnsen / Lindegaard Lucky 
Sølv: Birgitte Reitan / Steffi Graf 
 

9.9.3 Innendørsmesterskap Sprang 2016 
INNENDØRS Norges Mesterskap Arendal for senior og unge ryttere 27.okt-30.okt  2016 
Senior: 
Gull: Nicholai Lindbjerg /Bon Ton v.h Hippodroom Trondheim Rideklubb 
Sølv: Geir Gulliksen / Violetta D   Drammen og Omegn Rideklubb 
Bronse: Benedikte Endresen /Corlantos   Larvik og Sandefjord Rideklubb 
Unge Ryttere: 
Gull: Vilde Wiik Terum/ General van de Nachtegaele Drammen og Omegn Rideklubb 
Sølv: Synne Ljosland /Hope    Arendal og Grimstad Rideklubb  
Bronse: Lisa Ulven /Mid Summer Nights Dream  Bærum Rideklubb 
  
NM for junior arrangeres på Melsom og Jarlsberg Rideklubb 4.-6.november 2016 
Junior: 
Gull: Theodor Wendelborg /Chivas Regal III  Bærum Rideklubb 
Sølv: Sol Skatvedt Hove /Greatest Jump Like Magic Sandnes og Jæren Rideklubb 
Bronse: Marie Skei /Covina    Steinkjer Rideklubb 
 
INNENDØRS NM for ponni arrangeres på Grenland Ryttersportsklubb 13-15.november 2016 
Ponni Kat I: 
Gull: Sanne Sørlie/Oldrock Megan    Drøbak Rideklubb 
Sølv: Sanne Sofie Høilund/Lucky III    Fredrikstad og Omegn Rideklubb 
Bronse: Victoria Berg/Carnhill Diamond   Arendal og Grimstad Rideklubb 
Ponni kat 2: 
Gull: Embla Aske Jacobsen /Master Bob   Elverum Rideklubb 
Sølv: Nora Nalbant /Herbies Double Trouble   Bærum Rideklubb 
Bronse: Nora Fredriksen /Drummiller Prince   Drøbak Rideklubb 
Children:  
Gull: Martine Mariero Moe /Anderida Anica  Jarlsberg og Melsom Rideklubb 
Sølv: Tuva Jonassen Stave /Tibannet    Grenland Ryttersportsklubb 
Bronse: Emma Mydland Hope /Prince Volo   Rogaland Rideklubb 
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10 TOPPIDRETT / INTERNASJONAL DELTAKELSE 

 

10.1 Toppidrett / Internasjonal deltakelse 2015  

Landslagstrener Leonard Liesens, landslagsveterinær Angjerd Skeie 
 

10.2.1 Distanse 2015  
VM JR/UR Distanse 2015, Chile 
Det var ingen norske ekvipasjer til start 
 
EM Distanse, Samorin Slovakia 11.-13. september 2015 
Olaug Espeli Carstensen / Yassir II 
Tonje Danielson / Cahayla 
Marianne Seglem / Ostie Du Colombier 
Olaug og Mariann fullførte til henholdsvis 18. og 19. plass. 
 
Nordic Baltic Championship Distanse 2015, Kristinehamn, Sverige 27. juni 2015 
CEIYJ1* 
Susanne Neset / Azala Zerah – Sølv  
Nora Røed/Akacia – nr 6 
Ellen Harbakk/Shanty – nr 7 
Sølv til det norske juniorlaget 
CEI2* 
Olaug Espeli Carstensen / Yassir II – Gull  
Gina Sætrang Holby/PL Sharif – nr 9 
Vibeke Edvardsen/Blue Khamira – nr 13 
Bronse til det norske seniorlaget 
 
 

10.1.2 Dressur 2015 
Forbundskaptein Marianne Heltzen -  landslagsleder senior/U25 
Kjell Myhre – landslagsleder junior/unge ryttere 
Øivind I Ødemotland - landslagsleder ponni 
Elizabeth Farbrot – ressursperson (aldersbestemte grupper) 
 
Sportskoordinator i NRYF Ingeborg Simensen (fra 1/10 - Turid Løken) har bistått landslagsledelsen i 
deres arbeid og vært ansvarlig for påmelding til internasjonale stevner mm.  
 
Treningssamlinger 
Landslaget har hatt tre samlinger uten hest i 2015. Maria Therese Engell har avholdt sitsseminar og 
praktisk trening med utøverne gjennom sesongen, og Kjell Myhre har dømt programridning for 
Norgesbaserte ekvipasjer. I tillegg har landslagsleder og forbundskaptein Marianne Heltzen vært 
rundt på hjemmebesøk hos alle aktuelle senior og U-25 elite- og landslagsryttere i løpet av året.  
U25-ryttere på landslag og elitegruppe har deltatt på alle seniorlandslagets samlinger og aktiviteter i 
2015. Samarbeid med lagveterinær Maria Therese Engell har bidratt til å løfte laget. 
Landslag ponni, junior og unge ryttere 
Både ponnigruppene og junior/unge ryttere har gjennomført programridning for internasjonale 
dommere og treningssamlinger med landslagsledere Kjell Myhre (jr/ur) og Øivind Ødemotland 
(ponni). Begge gruppene har hatt egne samlinger med fokus på mental trening og coaching av 
henholdshvis Frank Abrahamsen og Marius Dammyr gjennom sesongen. 
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Sportslige høydepunkter 
Seniorryttere har vært representert ved 1 CDI2*, 8 CDI3*, 4 CDI4*,  1 CDIO5* og 2 CDI-WC stevner , 
samt EM og UH-VM i 2015  med til sammen  38 starter. U-25 ryttere har vært representert på 3 
internasjonale stevner. 
 
Av prestasjoner som kan fremheves er Trude Hestengen Sølv i Nordisk, og 24. plass i EM. Anne Lene 
Holmen og Louise Almlund Løkken har tatt flere plasseringer på internasjonale stevner, Cathrine 
Rasmussen ble nr 3 og 4 under KOHS i Oslo og Siril Helljesen med Rosenstoltz vant alle lille-tur 
klassene under AEG og samt 2 i Malmø . Catharina Lorentzen Lund vant U-25 klassen i Malmø.  
Seniorlaget tok bronse og U-25 laget sølv i Nordisk. Norge var representert med lag under EM og ble 
nr 15. 
 
Junior/Unge ryttere 
De norske junior- og unge rytterne har vært representert på flere CDI stevner i løpet av 2015 med 
gode resultater. 
 
Norge stilte lag både i Nordic Baltic Championship (NBC) i Aalborg i Danmark og i EM i Deauville i 
Frankrike. Da EM gikk av stabelen kun 10 dager etter NBC, var det ikke mulig å sende samme lag, og 
dermed stilte Norge med to separate lag i NBC og EM. 
 
Laget til NBC bestod av relativt urutinerte ekvipasjer som samlet sett gjorde en god innsats. De unge 
rytterne tok en bronsemedalje, ellers ingen individuelle medaljer. 
 
EM lagene bestod av mer rutinerte ryttere som gjorde en god innsats, men det holdt dessverre ikke 
til lagmedalje, ei heller plass i den individuelle finalen.  
 
Rekruttering 
Storsamling uten hest for alle aldersbestemte grupper ble avholdt på Norges Idrettshøgskole den 10-
11. januar 2015. Det har i tillegg vært gjennomført flere rekrutteringssamlinger for ponni-, junior- og 
unge ryttere gjennom året.  Christine Øye har vært engasjert som fast rekrutteringstrener.  Det har i 
alt vært avviklet 6 treningssamlinger med hest og 2 samlinger uten hest med fokus på teori. 
 
Internasjonal deltakelse Dressur 2015 
122 ekvipasjer har representert NRYF på 22 CDI-stevner i 2015 
World Cup 2015  
CDI-W Odense – Anne Lene Holmen / Rainbow Dancer 
CDI-W Stockholm - Cathrine Rasmussen/Fernandez  
 

10.1.3 Feltritt 2015 
Landslag 
Tonje Reiten, landslagsleder. Det har gjennom sesongen vært en rekke flotte prestasjoner. 
Dette ble toppet med GULL til Hans Bauer, og en 8. plass til Stine Skedsmo i Nordisk i Danmark. Det 
ble sølv på senior-laget med små marginer opp til gull. Også ponniene fikk bronse for lag, og Emilie 
Laumann ble nr.7. I tillegg var det mange flotte plasseringer. 
Samlinger 
Tre samlinger med Rasmus Bagger; én på Rytterforbundet i mai. Felles samling på Rytterforbundet i 

mars og foredrag med Victoria Carlerback. Rasmus var med til København under CIC*/CIC** stevnet i 

juli og Rasmus var med under Nordisk-Baltisk Mesterskap i Haslev, Danmark i september. 
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Internasjonal deltakelse Feltritt 2015 
I tillegg til mesterskapene deltok norske feltrittsryttere i følgende internasjonale stevner i 2013  
CIC***     Sopot, (PL)    1 deltaker 
CC1/CIC*    Höör, (SWE)    2 deltaker 
CCI/CIC**   Höör, (SWE)    2 deltaker 
CIC*     Strømsholm, (SWE)   4 deltakere  
CIC1**    Strømsholm (SWE)    7 deltakere 
CCIP**   Kalundborg, (DEN)    1 deltaker 
CIC**     Strzegom (POL)    1 deltaker 
CCI**    Strzegom (POL)    1 deltaker 
CIC*    København (DEN)   3 deltakere 
CIC**    København (DEN)   4 deltakere 
CCI*    Flyinge (SWE)    1 deltakere 
CIC**    Flyinge (SWE)    1 deltaker 
CIC*    Malmø (SWE)    3 ekvipasjer 
CIC**    Malmø (SWE)    6 ekvipasjer 
CIC**    Segersjø (SWE)    2 ekvipasjer 
CCI**    Strzegom (SWE)   1 ekvipasje 
 
 

10.1.4 Funksjonshemmede 2015 
Landslagsledelsen sammensetning:  
Landslagsledelsen har i 2015 bestått av landslagsleder Ingeborg Simensen, med sportssjef Nina 
Johnsen som har kvalitetssikret uttak etc. Veterinær Anne Imeland er engasjert som teamveterinær 
for landslaget. 
Landslaget har gjennomført tre samlinger uten hest over totalt seks dager i 2015. Åtte utøvere har 
vært del av landslag/elitegruppe i 2015. Landslagsleder og lagveterinær har vært på hjemmebesøk 
hos alle landslagsutøvere, og har observert eliteryttere på nasjonale stevner, i tillegg til internasjonal 
deltakelse.  
Satsingsgruppene  
Satsingsgruppene har hatt én samling uten hest, felles for unge utøvere i alle grener på Norges 
Idrettshøyskole den 10-11.januar 2015, samt frivillig oppmøte på AEG 16-18.febraur hvor 
Satsingstrener Sigrid Rui var tilstede.  
I november var det fellessamling uten hest med landslaget, hvor 6 Satsingsryttere og trener Sigrid Rui 
deltok. 
I tillegg har det vært avholdt 4 dressursamlinger med hest for rekrutter og satsingsgruppene: 
11-12/4 Starum – 19 deltakere (obligatorisk storsamling for satsingsgruppe og rekrutter) 
5-6/9 Bruråk -7 deltakere 
3-4/10 Vallermyrene, Grenland – 7 deltakere 
24-25/10 Kolnes, Rogaland – 6 deltakere 
 
Internasjonale Mesterskap 2015 
 
EM Deauville (FRA) 17-20. september 2015: 
Jens Lasse Dokkan / Cypres, grad 1a – nr 5 individuelt, og nr 8 i kür 
Birgitte Reitan/Sno, grad 1a – nr 11 individuelt 
Ann Cathrin Lübbe/Porsborggårdens Donatello, grad 3 – nr. 4 individuelt, nr 7 i kür 
Anne Cecilie Ore/Fidan, grad 3 – nr. 7 individuelt 
Tonje Lundqvist/ Anderz Zand Firfod, grad 4 – nr.  11 individuelt 
Laget ble nr 4 i lagkonkurransen (Lübbe, Ore, Dokkan, Reitan) 
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Nordisk Mesterskap 2015 
 
Nordisk mesterskap for funksjonshemmede, Ålborg (DEN) 24-27. juni 
Jens Lasse Dokkan / Cypres , grad 1a – Gull individuelt og i kür 
Birgitte Reitan/Sno, grad Ia – Sølv individuelt og kür 
Ann Cathrin Lübbe / Porsborggårdens Donatello, grad 3 – Sølv individuelt og bronse i kür 
Anne Cecilie Ore / Fidan, grad 3 – 4. individuelt og kür 
Tonje Lundqvist/Anderz Zand Firfod – sølv individuelt og bronse i kür 
Heidi Løken/ Armano – Bronse individuelt og sølv i kür 
Marianne Muri/ Fantastico – 4.plass individuelt  
Stine Skillebekk/Cali – 6. plass kür 
 
Deltakelse i internasjonale stevner: 
Norske ryttere har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2015 

STED DELTAKERE PLASSERINGER 

CPEDI3* Doha (QAT) Lübbe Lubbe: 3.pl ind. og kür 

CPEDI3* Waregem 
(BEL) Ore Ore: 1.pl team, 3.pl ind. Og 4.pl kür 

CPEDI3* Mannheim 
(GER) Dokkan, Reitan, Ore, Lundqvist 

Dokkan; 3pl. ind.  Reitan; 4./4.    Ore: 3pl 
kür, Lundqvist: 3pl kür 

CPEDI3* Roosendaal 
(D) Dokkan, Lübbe, Ore, Lundqvist Lübbe: 4.pl ind, Dokkan: 2./3. 

CPEDI3* Nordic 
Baltic Champ.ship  
Ålborg (DEN) 

Dokkan, Reitan, Ore, Lübbe, 
Lundqvist, Løken, Muri, 
Skillebekk 

Lag nr 2.  
Ore: 4./4., Lubbe: 2./3., Lundqvist; 2./3. 
Reitan; 2./2., Dokkan; 1./1. 

EM Deauville (FRA) 
Dokkan, Reitan, Ore, Lübbe, 
Lundqvist 

Lag nr 4.   
Dokkan; 3./5./5., Lübbe;  

  

10.1.5 Kjøring 2015 
Landslag 
GU-K, sammen med sportssjef og eventuelt landslagstrener, tar ut ekvipasjer til landslag. Landslaget 
består av ekvipasjer som kjører internasjonalt, eller har som mål å kjøre internasjonalt inneværende 
eller kommende sesong. De bør ligge på et stabilt, vanskelig nivå, og ha de midler som trengs for å 
konkurrere internasjonalt. Erfaring, seriøsitet og fremtidsutsikter for den enkelte ekvipasjen blir 
vurdert. Landslagsutøvere skal være gode støttespillere for hverandre, og gode rollemodeller for 
yngre utøvere. 
 
Treningssamlinger 
5 Christer Pålsson treninger for både topp og bredde. 
 
Høydepunkter 
En sølvmedalje individuelt, hest enspent Wenche Johannesen i Nordisk dressur. Lag bronse i Nordisk, 
Linn Støkken Nielsen, Øivind Mikkelsen og Wenche Johannesen. 
 
Internasjonal deltakelse Kjøring 2015  
I tillegg til mesterskapene deltok norske kusker i følgende internasjonale stevner i 2015: 
CAI2*-H1    Ermelo (NED)    2 deltakere 
CAI2* H1/P1   Dorthealyst (DEN)   6 deltakere 
CAI3*H1   Altenfelden (AUT)   1 deltaker 
CAI2*H1/P1/P2   Vaggeryd (SWE)   9 deltaker 
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CAI2*-H1   Dronninglund (DEN)   1 deltakere 

10.1.6 Mounted Games 2015 
Landslag/Trenere 
Hari Sims (England) overtok som langslagstrener i 2014. Hun har representert England på ulike 
landslag under VM og EM i en årrekke og har også trent engelske landslag. Hari trente også de norske 
landslagene i 2015. I 2016 ble Ciaran Hanlon fra Irland engasjert som landslagstrener. Han har også 
en karriere som landslagsrytter for Irland. Kirsten Arnesen har hatt ansvaret for grunntrening 
(bakkearbeid, bomridning), teori og treningsplanlegging. 
Uttak til landslag har skjedd i april. Det ble tatt ut separate lag til EM og VM, samt utøvere til 
individuelt EM. Av historiske årsaker har ikke hvert enkelt lands forbund hatt noen rolle i å ta ut 
ryttere til individuelt VM og par-VM. 
I 2015 var Norge representert under VM i USA og EM i Frankrike. 
VM-laget bestod av Amanda Holst, Camilla Frey, Karoline Kjuus, Nina Sørensen og Tonje Akselsen. 
EM-laget bestod av Charlotte Gaarder, Karoline Kjuus, Lillann Akselsen, Nina Sørensen og Sofie 
Houge. 
 
Satsingsgruppe/elitegruppe 
Siden Mounted Games ble tatt opp som gren i NRYF i 2012/2013, har det hvert år vært organisert en 
Satsingsgruppe. Formålet har vært å tilby et allsidig opplegg med utdanning og utviklingsmuligheter 
for de som vil satse mer enn hva klubbene kan tilby. Satsingsgruppen har også fungert som 
rekrutteringsbase for landslagsryttere og for annen representasjonsridning.  
 
Sportslig status / Høydepunkter 
Vi har en ambisjon om kunne være blant de åtte beste nasjonene i lag-EM og lag-VM. Dette er en 
relativt frisk målsetning med tanke på at Norge er et lite land, har få gutter som utøvere og med små 
muligheter for å få samme konkurranseerfaring som Storbritannia og kontinentale nasjoner som 
Tyskland, Frankrike, med flere.  
 

10.1.7 Sprang 
 
3783 ekvipasjer har representert NRYF på 137 internasjonale stevner 2015 
 
Norge har stilt med lag på følgende nasjonshoppinger: 
 
CSIO3* Drammen -6.plass 
Victoria Gulliksen, Stein Endresen, Christian A. Øien Ole Kristoffer Meland og Morten Djupvik. 
 
CSIO3* Odense, Danmark – 5.plass 
Dag Ove Kingsrød, Victoria Gulliksen, Ole Kristoffer Meland, Therese S. Henriksen og Cecilie 
Hatteland 
 
CSIO5* Sopot, Polen – 9.plass 
Ole Kristoffer Meland, Geir Gulliksen, Stein Endresen, Cecilie Hatteland og Therese S. Henriksen 
 
CSIO3* Budapest, Ungarn – 8.plass 
Ole Kristoffer Meland, Victoria Gulliksen, Stein Endresen og Camilla Storemark 
 
CSIO3* Arezzo, Italia – 9.plass 
Camilla Storemark, Victoria Gulliksen, Cecilie Hatteland, Marit H. Skollerud og Benedikte Endresen. 
 
 



NORGES RYTTERFORBUND 

Side 87 av 164 
 

Landslagsledelse sammensetning 2015 
Alois Pollmann-Schweckhorst – landslagsleder senior 
Mikael Kolind, Landslagsleder junior, unge ryttere og U25 
Trond Clemmetsen, Landslagsleder ponni og children 
 
Treningssamlinger 
Senior: Samling med Alois i januar og februar for a forberede innendørs sesongen på Melsom. Møte i 
Drammen med rytterne under CSIO Drammen og under hvert CSIO stevne i forbindelse mot EM i 
Aachen. Samling i oktober før Oslo horse show. Møte med ryttere under Oslo. I desember var det 2 
dagers samling med Alois og møte med rytterne 
Unge ryttere: Samling med Peter Markne og Alois Pollmann-Schweckhorst i januar og februar. 
Samling med Peter Markne i september. Møter med lagleder. Mikael Kolind under AEG, Drammen 
spring tour. Samling uten hest i januar med mentaltrener, fysisk trening og div foredrag. 
Ponni og Children:  
Samling med John Gunvar Knutsen i mars og september på Melsom. Møter med Trond Clemmetsen 
under AEG og Drammen spring tour. Samling uten hest i januar med mentaltrener, fysisk trening og 
div foredrag. 
 
 
Høydepunkter 2015 
2.plass til Geir Gulliksen i World cup i Leipzig (GER) 
Geir Gulliksen kvalifiserte seg til World cup finalen i Las Vegas. 
5.plass dag 2 under World cup finalen i Las Vegas og endte på en 25 plass. 
1.plass til Ole Kristoffer Meland under CSIO3* Grand prix i Odense (DEN).  
4.plass til Ole Kristoffer Meland under CSIO3* Grand Prix Budapest  
11.plass til Cecilie Hatteland CSI4* Grand Prix Vilamoura (POR) 
2.plass til Johan S. Gulliksen CSI2* Grand prix Harthill (GBR) 
1.plass til Victoria Gulliksen under høydehoppning i Harthill (GBR) og under Horse of the year show i 
Birmingham.  
Geir og Victoria Gulliksen deltok i EM Aachen. Geir endte på 54.plass Victoria endte på 57.plass 
12.plass til Marie Longem CSI4* Grand Prix Liege (BEL) 
6.plass til Geir Gulliksen CSI3* Grand Prix Varberg (SWE) 
6.plass til Cecilie Hatteland CSI3* Grand prix Vilamoura (POR) 
3.plass til Johan S. Gulliksen CSI3* DKB Riders tour 150/160cm München (GER)  
11.plass til Ole K. Meland i World cup CSI5* Madrid 
 
Internasjonale stevner arrangert i Norge 2015 
 
CSI2*/CSIAM Artic Equestrian Games 2 helger 
CSI1*/CSI2*/CSIYH1*/CSIO3* Drammen spring tour 3 helger hvorav 2 helger også inneholdt CSIP/CSIJ 
og en helg med Lag konkurranse 
CSIP/CSIJ Baltic cup på Sørlandsparken ridesenter Kristiansand 
CSIAM/CSI2*/CSI5*-W Oslo Horse Show  
 

10.1.8 Voltige 2015  
Det var ingen voltigører op internasjonale stevner i 2015 
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10.2 Internasjonale mesterskap 2015 
 

10.2.1 Distanse 2015  
VM JR/UR Distanse 2015, Chile 
Det var ingen norske ekvipasjer til start 
 
EM Distanse, Samorin Slovakia 11.-13. september 2015 
Olaug Espeli Carstensen / Yassir II 
Tonje Danielson / Cahayla 
Marianne Seglem / Ostie Du Colombier 
Olaug og Mariann fullførte til henholdsvis 18. og 19. plass. 
 
Nordic Baltic Championship Distanse 2015, Kristinehamn, Sverige 27. juni 2015 
CEIYJ1* 
Susanne Neset / Azala Zerah – Sølv  
Nora Røed/Akacia – nr 6 
Ellen Harbakk/Shanty – nr 7 
Sølv til det norske juniorlaget 
CEI2* 
Olaug Espeli Carstensen / Yassir II – Gull  
Gina Sætrang Holby/PL Sharif – nr 9 
Vibeke Edvardsen/Blue Khamira – nr 13 
Bronse til det norske seniorlaget 
 

10.2.2 Dressur 2015  
Unghest-VM Dressur Verden, Tyskland  
5 års 
Elise Klaesson/ Sandbæks Rio-El  
 
EM dressur, Aachen (GER), 2015 
Trude Hestengen / Tobajo Pik Disney 
Anne Lene Holmen/ Rainbow Dancer 4 
Louise A. Løkken/ Mr Gold G 
 
EM dressur unge ryttere,  Vidauban (FRA)  
Helena L. Gulli/ Tobajo Picez 
Caroline S Jensen / Blue Hors Develino 
Mathilde N Mellerud/ River Dance II 
Line Østli/ Stall Ks Roomy 
 
EM dressur ponni, (SWE) 2015 
Kristiane A. Hillern/ Untouchable II 
Kristin Kejr/ Zeus 
Amalie E Mansåker/ Bonan Kick 
Sahra E Solbakken/ Valerossi 
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Nordic Baltic Championship Dressur, Aalborg (DEN) 25-28.06.2015: 
Senior CDI3* (bronse lag): 
Ellen Birgitte Farbrot/ Tailormade Mr Pink 
Trude Hestengen/ Tobajo Pik Disney (sølv individuelt) 
Anne Lene Holmen/ Rainbow Dancer 4 
Louise Løkken/ Mr Gold G 
Lars Rasmussen/ Monsun 
U25: 
Catharina L Lund/ Helios 
Charlotte Finjarn/ Svalegaards Walk on Water 
Camilla M Christensen/ Traneenggaards Akondo 
Unge Ryttere (bronse lag):  
Elise Fjornes/ Maserati 
Anna Kathrine Lauring/ Stall Ks Roosenstein 
Jenny H Rognes/ Østergårdens Eros 
Kristin Lie Aas/ Danois 
Junior:  
Nora Ekrem/ JJ Hamsun 
Marie Håland/ Wictory D 
Victoria L Jørgensen/ Roche Royal 
Cathrine Oppegaard/ Smedegårdens Lucia 
Ponni kat. 1 (bronse lag): 
Kristiane A. Hillern/ Untouchable II 
Kristin Kejr/ Zeus 
Amalie E Mansåker/ Bonan Kick 
Sahra E Solbakken/ Valerossi 
Ponni kat. 2 
Carmen G. Johannessen/ Contiki II 
Emilie Næss/ Enets Lucas 
Hedda Victoria A Opheim/ Septun 
Siri Tønnessen / Joanna 
 

10.2.3 Feltritt 2015   
EM YR Strzegom 26-30.8 
Martine Furuseth / Capitis 
 
Nordic Baltic Championship Feltritt, Danmark 24.-27. september 2015  
Senior  
Hans Bauer / Præstegårdens Leopold 
Ellen Christina Hynne / Rom Tikka 
Stine Skedsmp / Hoss 
Heidi Bratlie Larsen / Euforian 
Annicken Jegersberg / Hunters Chilli 
Individuell GULL-medalje til Hans Bauer/ Præstegårdens Leopold 
Individuell 8. plass til Stine Skedsmo/ Hoss 
Sølvmedalje til laget 
Junior/YR 
Sophie Bergstrøm/ Chalk N'Talk 
Ponni 
Maren Aurora Våge / Electric Entertainer 
Emilie Laumann / Rawa’s Sinzano 
Sandra Håkonsen / Mauruds Lord 
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Sølvmedalje til laget. Individuell 6.plass til Emilie Laumann / Rawa’s sinzano 
 

10.2.5 Kjøring 2015 
Nordic Baltic Championship Kjøring 2015 
1-spent hest – Bronse 
Linn Støkken Nielsen, Øivind Mikkelsen, Eivind Davik, Wenche Johannesen 
 

10.2.6 Mounted Games 2015 
VM MG Lag, Kentucky Horse Park, Kentucky, USA 6.-12.7. 
Norge stilte med lag og endte på 13. plass. Norge red mesterskapet på lånte hester. 
VM MG Individuelt, David Broome Event Centre, Chepstow,Wales 28.7-1.8 
Tre norske ekvipasjer deltok, men ingen kom til semifinale 
VM MG Par, Newark and Nottinghamshire Showground,England 18.-20.9 
Norge stilte ikke med utøvere til dette mesterskapet. 
EM MG Lag og Individuelt, Domain Equestre de la Bonde, Normandie, Frankrike 5.-9.9 
Norge var representert med lag i åpen klasse og tre individuelle ekvipasjer. Norges seniorlag kom på 
10. plass. Det var ingen norske individuelle utøvere som kom til semifinale. 
Nordisk Mesterskap MG Fredriksborg Hestesportsenter, Norge. 25.-26.Juni  
Nordisk mester i åpen klasse ble Charlotte Faye Gaarder fra Moss Rideklubb. I juniorklassen vant 
Maja Paarup fra Kolding i Danmark. 
Nordisk parmesterskap ble gjennomført i Sverige i september.  
Norge stilte ikke med par i dette mesterskapet. 
Deltagelse i internasjonale stevner. 
Norge har vært representert med to landslag og flere klubblag i nordiske konkurranser i Norge, 
Sverige og Danmark i mai og juni. For landslagene har dette vært en fin gjennomkjøring før EM og 
VM. 
 

10.2.7 Sprang 2015  
Unghest-VM Sprang Lanaken Belgia 17-20.september 2015  
8 ryttere og 18 hester 
 
EM sprang lag og ind. unge rytter/junior/children Wiener Neustadt (AUT) 10-16.august 2015,  
Young Rider: 
Solveig Newerman/ Wodka /Soma Ryttersportsklubb 
Benedikte Endresen / Comic/ Larvik og Sandefjord Rytterklubb 
Johan Gulliksen /Charleville/ Drammen og Omegn Rideklubb 
Amalie Steen Hegre / Remedy/ Sandnes Og Jæren Rideklubb 
Pål Flam / Jean Darch /Cannibal Z /Arendal og Grimstad Rideklubb 
Children: 
Ada Braaten Johnsen /Røds Payday /Drøbak Rideklubb 
Mira Høidal /Zora / Fredrikstad og Omegn Rideklubb 
Tova Rugland / Une peu D’amour / Sandnes Og Jæren Rideklubb 
Fanny B. Marksten / Galipoli / Sørkedalen Rideklubb 
Hanna Cecilie Wicklund / Winsor C / Bærum Rideklubb 
Junior: 
Frederik Seim /Chelino 3/ Bergen Rideklubb 
Lisa Ulven / Didi de Goedereede /Bærum Rideklubb 
Kine Knutsvik / Capoeira Z/ Sola Rideklubb 
Synne Ljosland / Hope/ Arendal og Grimstad Rideklubb 
Mikkel Flam / RR Lord of Rings/ Arendal og Grimstad Rideklubb 
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EM sprang ponni Malmø (SWE) 6-9.august 2015  
Mathilde Kalland / Colton Milton / Grenland Ryttersportsklubb 
Emma Brauti / Bay Hayes / Jarlsberg og Melsom Rideklubb 
Sofie Rød / Silvia VII / Rogaland Rideklubb 
 
EM sprang individuelt senior Aachen (GER) 19-23.august 2015  
Geir Gulliksen /Edesa S Banjan 
Victoria Gulliksen /Bokai 
 
Nordic Baltic Championship senior Sprang Sommersted (DEN) 4-7.juni, 2015 
Bronse lag 
Solveig Newermann /Wodka  
Johan-Sebastian Gulliksen /Charleville 
Amalie Steen Hegre /Remedy  
Benedikte Serigstad Endresen /Comic 
Pål Flam /Jean Darch 
Line K. Raaholt /Abrisco V – Bronse individuelt 
 
Nordisk Mesterskap ponni, children, junior, unge ryttere og U25 i København 24.28.juni 
Kat1:  
Mathilde Kalland – Colton Milton/ Grenland Ryttersportsklubb 
Sofie Rød – Silvia VII / Rogaland Rideklubb – Sølv ind 
Mikkel Flam – Carnhill Diamond/ Arendal og Grimstad Rideklubb 
Emma Brauti – Bay Hayes / Jarlsberg og Melsom Rideklubb 
Ingrid Synnøve Hansen – Oatfield Silverado / Fredrikstad og Omegn Rideklubb 
Thea Pettersen – Mulvin Patchwork / Sylling Rideklubb 
Kat2:  
Lag bronse 
Ada A. Braaten – Derravarragh Smithy / Drøbak Rideklubb 
Maria L. Kingsrød – HB Ginger Spice / Sarpsborg Og Omegn Rideklubb 
Sanne Sørlie – Spending Record /Drøbak Rideklubb 
Marie Skei – Chapmans Lupo / Steinkjer Rideklubb 
Ine A. Tjønnvåg- Nørlunds Werona / Arendal og Grimstad Rideklubb 
Emelie Østbø – My Irish Luck / Soma Ryttersportsklubb 
Children: 
Sølv lag 
Hanna Cecilie Wicklund – Winsor C/Bærum Rideklubb 
Fanny B. Marksten – Galipoli /Sørkedalen Rideklubb 
Synne Marit Eide – Uppy Girl / Dikemark Ride- Og Fritidskl 
Mira Høidal – Zora / Fredrikstad og Omegn Rideklubb 
Tova Rugland – Une Peu D`amour / Sandnes Og Jæren Rideklubb 
Alexandra Strand – Equinox / Sørkedalen Rideklubb 
Junior: 
Lag Bronse 
Frederik B. Seim/Chelino /Bergen Rideklubb 
Julie Bergem/ Fatum van de Vrombautshoeve /Drammen Og Omegn Rideklubb 
Kine Knutsvik/ Capoeira Z /Sola Rideklubb 
Synne Ljosland/Hope / Arendal og Grimstad rideklubb 
Karoline Arctander/Wonderfull S / Larvik og Sandefjord Rytterklubb 
Emilie Bjoner/Auberville / Fredrikstad og Omegn Rideklubb 
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YR  
Bronse lag 
Cathrine Tonna/Chacez /Sørkedalen Rideklubb 
Cathrine B. Tholo/Jumping so easy / Soma Ryttersportsklubb 
Dorthe Jørgensen/Show off / Kongsvinger Og Omegn Rideklubb 
Pål Flam /Jean Darc/Arendal og Grimstad Rideklubb 
Vilde Wiik Terum/ General van de Nachtegaele / Drammen Og Omegn Rideklubb 
Nadja Havnegjerde/Libel/Come on Done / Sula Rideklubb 
U25: 
Bronse lag 
Emely Paulsen/Chatinus / Larvik og Sandefjord Rytterklubb 
Maia S Rosholm /Quid De Talma /Larvik og Sandefjord Rytterklubb 
Caroline Thorvaldsen/Impala / Moss Rideklubb 
Margrethe Hartmann/ Laeticia /Bærum Rideklubb 
Michelle Perryman/Al Bundy / Drammen Og Omegn Rideklubb 
Cathrine Jerring/ Bellano van de Bosbeek  / Bærum Rideklubb 
 

10.2.8  Voltige 2015  
EM Voltige 2015  
Ingen norske deltakere var med. 
Nordic Baltic Championship Voltige 2015 
Ingen norske deltakere var med 
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10.3 Toppidrett / Internasjonal deltakelse 2016    
 

10.3.1 Distanse 2016  
Samlinger 
Det er gjennomført flere samlinger i løpet av året. Veterinærens gjennomgang ved Angjerd Skeie 
tidlig på sesongen. Treningssamlinger før viktige konkurranser samt uttakssamlinger før mesterskap. 
Internasjonal deltakelse Distanse 2016  
Det er registrert 15 norske ryttere med godkjente resultater i FEI-klasser i 2016. Tonje Danielson 
ligger høyest på FEI-rankingen for rytter med en flott 43.plass. 
Høydepunkter 
Historisk lagresultat i VM 2016 der det norske laget endte på en flott 7. plass.  
Gina Sætrang Holby/PL Sharif sin gjennomføring av 160km i Abu Dhabi.   
 
 

10.3.2 Dressur 2016 
Landslagsledelsens sammensetning 
Forbundskaptein Marianne Heltzen - landslagleder senior/U25 
Kjell Myhre - landslagsleder unge ryttere og juniorer 
Øivind I. Ødemotland -  landslagsleder ponni 
Elizabeth Farbrot - ressursperson, aldersbestemte gruppe 
Sportskoordinator i NRYF, Turid Løken har bistått landslagsledelsen i deres arbeid, og vært ansvarlig 
for påmelding til internasjonale stevner mm.  
 
Treningssamlinger 
Senior landslag:  Landslaget har hatt 2 samlinger uten hest i 2016. Det har vært avholdt en 
programtrening for Norgesbaserte ekvipasjer og en samling med hest med Paul Fielder.  I tillegg har 
landslagsleder og forbundskaptein Marianne Heltzen vært rundt på hjemmebesøk hos alle aktuelle 
senior og U-25 elite og landlagsryttere i løpet av året. 
Ponni, Junior og Unge ryttere:  Storsamling uten hest for alle aldersbestemte grupper ble avholdt på 
Norges Idrettshøgskole den 9.-10. januar 2016.Videre har det vært avholdt 2 samlinger med fokus på 
fysisk egentrening og mental trening i samarbeid med Marius Dammyr. I forbindelse med NBC og EM 
ble det avholdt eget møte der temaene bl.a. var reise med hest, samspilletsregler og lagbygging. 
 
Senior 
Seniorryttere har vært representert ved flere internasjonale stevner i 2016; 2 CDI-WC med 1 
ekvipasje, 1 CDI5* med 1 ekvipasje, 2 CDI4* med 13 ekvipasjer, 8 CDI3* med 25 ekvipasjer og  1 
CDI2* med 2 ekvipasjer. U-25 ryttere har vært representert på 5 internasjonale stevner med til 
sammen 21 starter. 
Av prestasjoner som kan fremheves er at Catharina Lorentzen Lund / Helios tok sølv i Nordisk U-25, 
og deltok også med fint resultat i EM U25. Siril Helljesen Rosenstoltz fikk 3.plass i alle lille-tur 
klassene under AEG. Cathrine Rasmussen /Fernandez tok to 2. plasser i store tur under AEG.  
Isabel Bache Freese har startet flere internasjonale stevner med gode resultater i lille tur.  
I tillegg har GU-D i 2016 inngått samarbeidsavtale med Siril Wethal Helljesen som rekrutteringstrener 
for U25-/seniorryttere.  Det har vært gjennomført to samlinger med denne gruppen; én 
programtrening med 8 deltakere hvor Kurt Christensen evaluerte og veiledet og én treningssamling 
med 13 deltakere hvor Siril Wethal Helljesen underviste. 
 
Junior/Unge ryttere 
De norske junior- og unge rytterne har vært representert på flere CDI stevner i løpet av 2016 med 
gode resultater, hvorav ett CDIO (lagkonkurranse) i Odense i mai. 
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Norge stilte lag både i Nordic Baltic Championship (NBC) i Ypäjä i Finland og i EM i Valencia i Spania. 
Da EM gikk av stabelen kun 14 dager etter NBC, var det ikke mulig å sende samme lag, og dermed 
stilte Norge med to separate lag i NBC og EM. 
Laget til NBC bestod av både erfarne og noe mer urutinerte ekvipasjer. Juniorlaget gjorde en god 
innsats og tok bronsemedalje. Beste individuelle junior ble Elisabeth Struve Fjornes og Maserati som 
ble nr. 5 i kürfinalen. De unge rytterne red alle stabilt og tok også en bronsemedalje. Hadde vi hatt 
marginene på vår side kunne dette fort ha resultert i edlere metall da det var svært lite som skilte 
mellom de tre pallpallplasseringene.  I den individuelle finalen gikk Alexandra Gamlemshaug 
Andresen og IPS Don Massimo helt til topps og sikret gullet. 
EM laget for junior bestod i år kun av tre ryttere. De gjorde en hederlig innsats, men det holdt 
hverken til lagmedalje eller plass i den individuelle finalen. De unge rytterne var alle mer rutinerte og 
leverte et jevnt lagresultat som endte med 7. plass totalt.  Beste individuelle ble Alexandra 
Gamlemshaug Andresen som gikk til finalen og endte på en 11. plass.  
Ponni :Sportslig har vi hatt flere ryttere til start internasjonalt på CDI Vestfold, CDI Joosland og CDI 
Odense.Vi har flere ryttere som presterer til 67-70 prosent internasjonalt.I NBC og EM presterer 
rytterne i lagprogrammet stabile resultater rundt 66-67 prosent. I det individuelle programmet faller 
flere igjennom, og vi ser at vi må ha økt fokus på dette programmet slik at vi kan heve oss. I EM var 
Carmen Grønvold Johannessen/Davidoff 0,3 % unna en finaleplass. Både i fjor og i år har vi "mistet" 
finaleplassen fordi vi ikke er gode nok på detaljer, og dette vil være fokus inn i 2017. Vi har allerede 
på samling uten hest snakket om at vi må bli mer sultne på å bli bedre, og derfor ut å konkurrere 
med andre ryttere utenlands og ikke bare konkurrere mot hverandre. 
 
Internasjonal deltakelse Dressur 2016 
103 ekvipasjer har representert NRYF på 22 CDI-stevner i 2016. 
CDI-W, World Cup-representasjon 2016 
Amsterdam (NEL)  Anne Lene Holmen / Rainbow Dancer 
Neumünster (GER)   Anne Lene Holmen / Rainbow Dancer 
 

10.3.3 Feltritt 2016 
Landslag  
Piia Pantsu Jönsson ble engasjert som landslagsleder for sesongen 2016.  Piia har vært ansvarlig for 
treningssamlinger, samt at hun har bistått våre utøvere på 5 internasjonale stevner gjennom 
sesongen. 
Sportskoordinator i NRYF, Turid Løken, har bistått landslagsleder i hennes arbeid og vært ansvarlig 
for påmelding til internasjonale stevner mm.  
 
Samlinger 
Storsamling uten hest for alle aldersbestemte grupper ble avholdt på Norges Idrettshøgskole den 9-
10. januar 2016. 
Det har i tillegg vært gjennomført 4 treningssamlinger med hest; 2 innendørs, 1 utendørs 
terrengtrening, samt PreCamp før Nordisk mesterskap.  Alle i regi av landslagsleder Piia Pantsu 
Jönsson. 
 
Sportslig status 
2016 har vært et godt sportslig år. Både når det gjelder sportslige prestasjoner og med 
gjennomføring av Nordic Baltic Championship (NBC) på Sørum Fritidsgård med Skedsmo Rideklubb 
som arrangør. 
Vi har gjennom sommeren hatt mange flotte prestasjoner, men kommer ikke utenom å nevne Hans 
Bauer som vinner av Sveriges cup, sølvmedalje individuelt i nordisk mesterskap, samt gjennomført 
kvalifisering til EM 2017. Heidi Bratlie Larsen har også greid kvalifiseringskravet til EM 2017. Det er 
gledelig å registrere at ytterligere to er på vei til å kvalifisere seg til EM 2017.  
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Vi fikk også en individuell sølvmedalje i ponniklassen under Nordisk Baltisk mesterskap ved Mathilde 
Sanders. 
Gledelig er det å registrere at ponniryttere som nå er blitt juniorer fortsetter sin satsing med nye 
hester. Vi ser frem til å følge alle disse fremover, da vi trenger personer som går foran som veivisere i 
så vel treningsarbeid som på stevner og håper at disse kan være til inspirasjon for yngre ryttere. 
 
 
Internasjonal deltakelse Feltritt 2016 
75 ekvipasjer har representert NRYF på internasjonale stevner i 2016: 

• CCI/CIC1* 29 ekvipasjer 

• CCI/CIC2* 28 ekvipasjer 

• CCI/CIC3* 18 ekvipasjer 

10.3.4 Funksjonshemmede 2016 
Landslagsledelsen sammensetning:  
Landslagsledelsen har i 2016 bestått av landslagsleder Ingeborg Simensen, med sportssjef Nina 
Johnsen som har kvalitetssikret uttak etc. Veterinær Anne Imeland har vært involvert i alle samlinger 
og stevner der vi har deltatt med landslaget. 
 
Treningssamlinger 
Landslaget har gjennomført tre samlinger over totalt fem dager i 2016. I tillegg var Paralympicslaget 
med støtteapparat samlet på pre-camp i 4 dager i Danmark i august. Landslagsleder og lagveterinær 
har vært på hjemmebesøk hos alle landslagsutøvere, og landslagsleder har observert eliteryttere på 
nasjonale stevner i tillegg til internasjonal deltakelse.  
 

Satsingsgruppen  
Satsningsgruppen for FH har i 2016 bestått av 12 aktive ryttere. har hatt to samlinger uten hest i 
2016. Den første var en felles for unge utøvere i alle grener på Norges Idrettshøyskole. I november 
2016 arrangerte GUFH en inspirasjonssamling for FH-ryttere i Bærum Rideklubb. 
I tillegg har det vært avholdt 2 dressursamlinger for rekrutter og satsingsgruppe, med totalt   15 
deltakere (Drøbak – 10 deltakere, Rogaland – 5 deltakere) 
 

10.3.5 Kjøring 2016  
2 samlinger for Kjersti Wigen for VM landslaget.  
Ungkusksamlinger: 2 samlinger en for Øivind Mikkelsen og Lene Kragh og en for Wenche Johannesen. 
30 deltagere på de to samlingene. 
Høydepunkter 
VM gull i presisjon til Øivind Mikkelsen og Cartoon Hedegaard. 11 plass til laget i VM med Øivind 
Mikkelsen, Eivind Davik og Wenche Johannesen. 
5 kusker har deltatt på internasjonale stevner med gode resultater.  
Kjøresporten ble invitert til å underholde på KOHS. Mange entusiaster hjalp til med å arrangere 
kjøringen under showet, og GU-K takker for innsatsen. Kjøresporten fikk vist seg fram, og vi håper det 
rekrutteres i det ganske land. 
Økt deltagelse i NM har ført til at man ønsker økt klassenivå på mesterskapet. 
Fikk to innenfor topp 100 ranking på FEI, Øivind Mikkelsen nr. 86 og Wenche Johannesen nr. 93. 
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10.3.6 Mounted Games 2016   
Landslagstrener 
I 2016 ble Ciaran Hanlon fra Irland engasjert som landslagstrener. Han har også en karriere som 
landslagsrytter for Irland. Kirsten Arnesen har hatt ansvaret for grunntrening (bakkearbeid, 
bomridning), teori og treningsplanlegging 
Satsingsgruppe 
Opplegget har også vært gjennomført i 2015 og 2016 med ca. 20 deltagere.  
 
Treningssamlinger  
Det har vært tre treningshelger i perioden januar – mars. Vår landslagstrener har vært benyttet til 
teknikktrening. Kirsten Arnesen, NRYF, har bidratt med grunntrening (bakkearbeid, bommer), teori 
og undervisning innen fysiologi, fôring, treningslære og -planlegging, mm. I tillegg har det vært 
engasjert veterinær, fysioterapeut, mm. for å øke utøvernes kompetanse og ferdigheter. 
 
Internasjonal deltakelse Mounted Games 2016 
I 2016 var Norge representert i seniorklassen under VM i Irland og EM i Tyskland.  
VM-laget bestod av Henriette Johansen, Karoline Kjuus, Lise Tofteberg, Lillann Akselsen og Mari 
Næss. EM-laget bestod av Anne-Grethe Jarlset, Henriette Johansen, Karoline Kjuus, Lise Tofteberg og 
Lillann Akselsen. 
 
Sportslige Ambisjoner 
Vi har en ambisjon om kunne være blant de åtte beste nasjonene i lag-EM og lag-VM. Dette er en 
relativt frisk målsetning med tanke på at Norge er et lite land, har få gutter som utøvere og med små 
muligheter for å få samme konkurranseerfaring som Storbritannia og kontinentale nasjoner som 
Tyskland, Frankrike, med flere.  
Vi har hevet vårt sportslige nivå i Norge betydelig siste årene, men det har også våre konkurrenter. 
Dette betyr at vi fortsatt må ha høyt fokus på sportslig utvikling gjennom et godt tilbud i Satsings- og 
elitegruppe. Vi ønsker også å videreutvikle samarbeidet innen Norden, som kan bidra til økt 
konkurranseerfaring. Vi planlegger også å starte opp norsk trenerutdanning, slik at det kan bli økt 
kontinuitet i sportslige aktiviteter i rideklubbene. 
 

10.3.7 Sprang 2016 
Landslagsledelsens sammensetning 
Alois Pollmann-Schweckhorst – landslagsleder senior 
Mikael Kolind, Landslagsleder junior, unge ryttere og senior 
Trond Clemmetsen, Landslagsleder ponni og children. 
 
Treningssamlinger  
Senior/U25: Samling med Alois Pollmann –Schweckhorst før AEG i februar på Melsom. Under 
Kingsland Oslo horse show arrangerte vi foredrag med OL sølv vinner Peder Fredricson for junior, 
unge ryttere og U25 ryttere. 
Unge ryttere: Samling med Peter Markne i januar på Melsom. Talentgruppen har også hatt 2-4 
samlinger med Peter Markne. Det ble også organisert samling med Peter Markne i september, 
oktober både på Østlandet og Vestlandet. Under Kingsland Oslo horse show arrangerte vi foredrag 
med OL sølv vinner Peder Fredricson for junior, unge ryttere og U25 ryttere. 
Junior: Samling med Peter Markne i januar på Melsom. Talentgruppen har også hatt 2-4 samlinger 
med Peter Markne. Det ble også organisert samling med Peter Markne i september, oktober både på 
Østlandet og Vestlandet. Under Kingsland Oslo horse show arrangerte vi foredrag med OL sølv vinner 
Peder Fredricson for junior, unge ryttere og U25 ryttere.  
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Ponni og Children: Samling med Peter Markne i mai på Arendal Ridesenter. Div møter er holdt under 
Baltic cup stevner, Oslo horse show og Innendørs NM.  
 
Høydepunkter 2016 
2.plass CSI3* Vestfold horse show GP til Pål Flam 
4.plass CSI3* Vestfold horse show GP til Hege Tidemandsen 
7.plass CSI3* Vestfold horse show GP til Amalie S Hegre 
1.plass CSI3* Drammen spring tour GP til Pål Flam 
3.plass CSI3* Drammen spring tour GP til Geir Gulliksen 
6.plass CSI3* Drammen spring tour GP til Johan S Gulliksen 
2.plass Nordisk senior Ypaja (FIN) sølv til Silje Marksten  
6.plass CSI3* Varberg GP til Benedikte Endresen 
2.plass CSIO3* Drammen Nations cup Stein Endresen, Marie Longem, Victoria Gulliksen og Nina 
Braaten 
4.plass CSIO3* Nations cup Budapest Hege Tidemandsen, Benedikte Endresen, Nicholai Lindbjerg og 
Cecilie Hatteland red dobbelt 0/0 
4.plass CSIO4* Linz Nations Cup Cecilie Hatteland, Therese Søhol Henriksen, Nicholai Lindbjerg, John 
Gunvar knutsen. 
12.plass CSI5*-W GP Oslo horse show Victoria Gulliksen  
7.plass CSI3* GP Vilamoura (POR) Eva Ursin 
8.plass CSI3* GP Vilamoura (POR) Eva Ursin 
1.plass CSI3* GP Odense (DEN) Marit Harr Skollerud 
7.plass CSI3* GP Birmingham (GBR) Geir Gulliksen  
9.plass CSI3* GP Liege (BEL) Marie Longem 
9.plass CSI3* GP Opglabeek (BEL) Marit Skollerud 
5.plass CSI4* GP Munchen (GER) Johan Sebastian Gulliksen 
9.plass CSI3* GP Opglabeek (BEL) Marit Skollerud 
4.plass CSI4* GP Stockholm (SWE) Geir Gulliksen  
2.plass CSIP World cup ponni Mechelen (BEL) Sanne Sofie Høilund 
 
CSI2*/CSI3*/CSIAM Artic Equestrian Games 2 helger 
CSI1*/CSI2*/CSI3*/CSIYH1*/CSIO3* Drammen spring tour 3 helger hvorav 2 helger også inneholdt 
CSIP/CSIJ og en helg med Lag konkurranse 
CSIP/CSIJ/CSICH/CSIU25 Baltic cup på Sørlandsparken ridesenter Kristiansand 
CSIAM/CSI2*/CSI5*-W Oslo Horse Show 
  
 

10.3.8 Voltige 2016  
Satsingsgruppe 
Satsingsgruppe 2016 under ledelse av Lilly Weldingh og Emilie Meyer Christensen. 
 
 
Internasjonal deltakelse Voltige 2016 
5 norske voltigører har deltatt på CVI-stevner i 2016 
Anna Mossige kvalifiserte seg til CVI** (senior) 
Kristine Åssveen og Silje Rødland hanner kvalifiserte seg til CVIJ** 
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10.4 Internasjonale mesterskap 2016 
10.4.1 Distanse 2016  
VM Distanse 2016, Samorin Slovakia 
Olaug Espeli Carstensen/Yassir II nr 34 
Gina Sætrang Holby/PL Sharif nr 40 
Ellen Suhr Ydstebø/Shah Nahim nr 42 
Tonje Danielson/Kayo og Mariann Seglem/Mynt deltok også. 
Det norske laget fikk en historisk 7. plass i VM! 
 
Nordic Baltic Championship Distanse 2016, Molsridtet Danmark  
Senior 
Sølv: Ellen Annette Gutubakken/AR Sheikh Pacha 
Bronse: Tonje Danielson/Kayo 
Junior/ung rytter 
Ingen fullførte norske ekvipasjer 
 

10.4.2 Dressur 2016 
Unghest-VM Dressur, Ermelo, Nederland 
5 års Kirsti Svaboe / Finesse 

Silje Tornvik / Maros Fabergee 
6 års  Ellen Birgitte Farbrot / Laika Møllergård 
 
EM Dressur U25, Hagen, Tyskland 
Charlotte Finjarn / Svalegaards Walk on Water 
Catharina Lorentzen Lund / Helios 
Jenny Holthe Rognes / Østergårds Eros 
 
EM Dressur, Oliva, Spania 
Unge ryttere, 7.plass i lagkonkurransen 
Kristin Lie Aas / Danois 
Aleksandra Gamlemshaug Andresen / Borencio 
Mathilde N. Mellerud / river Dance II  
Line Østlie / Stall K’s Roomy 
Junior 13.plass i lagkonkurransen 
Christine Falbach / Ravells Herkules 
Signe-Christine Forberg Lillerud / Højmarks Afrodite 
Cathrine oppegaard 7 Smedegaardens Lucia 
 
EM Dressur Ponni 2016, Århus, Vilhelmsborg, Danmark 
 
Nordic Baltic Championship Dressur 28.6-3.7 2016, Ypäjä, Finland 
Senior CDI3* 
Stine Gøtesen /Danila 
Louise Almlund Løkken / Mr Gold G 
U25 
Catharina Lorentzen Lund / Helios  
Unge ryttere 
Alexandra Gamlemshaug Andresen / IPS Don Massimo 
Helena L.Gulli / Tobajo Picez 
Anna Kathrine Lauring / Stall K’s Roosenstein 
Nora Tysnes / Aquila Foldager  
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Junior 
Bronse Lag 
Elisabeth Fjornes / Maserati 
Stine Olsen Lund / Ravells Hexia 
Marie Hoff / Fürstenfrau av Hvarre 
Andrea Kring Pedersen / Ansgård Amulett 
Ponni Kat I 
Bronse lag 
Camilla Sønsteby Holen / Valerio 
Carmen Grønvold Johannessen / Davidoff 
Hedda Aam Opheim/Dancer 94 
Sahra E Solbakken/ Valerossi 
Ponni Kat II 
Kristiane Hillern / Milan 
Emilie Næss/ Enets Lucas 
Marie Schilbred/JoJo Zefine 
Siri Tønnessen / Joanna 
 

 10.4.3 Feltritt 2016  
EM Feltritt Junior, Vilhelmsborg, Århus (DK) 4.-7. august 2016 
Sandra Håkonsen / Maurud’s Lord 
 
Nordisk Mesterskap 2016 
 

10.4.4 Funksjonshemmede 2016 
Paralympics Rio, 12-16. september 2016 
Jens Lasse Dokkan/Cypres, grad 1a – nr. 9 individuelt 
Birgitte Reitan/Sno, grad 1a – nr 13 individuelt 
Ann Cathrin Lübbe/Porsborggårdens Donatello, grad 3 – Gull individuelt og sølv i kür 
Heidi Løken/ Armano, grad 4 – nr. 8 individuelt og nr 7 i kür 
 
Norge ble nr 6 i lagkonkurransen i Paralympics. 
 
Nordisk Baltisk mesterskap para-dressur, Ypäjä (FIN), 29-02. juli 2016 
Jens Lasse Dokkan / Heiberg , grad 1a – Sølv individuelt og bronse i kür 
Anita H. Johnsen/Lindegaards Lucky, grad 3 – nr 4 individuelt og i kür 
Rachel V Legreid / Jestis Avenue, grad 4 – nr 4 individuelt og bronse i kür 
Stine Skillebekk/ Cali, grad 4 – Sølv individuelt og Gull i kür 
Laget tok bronsemedalje i lagkonkurransen i Nordisk Baltisk mesterskap. 
 
Norske ryttere har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2016 
Ore, Størseth     CPEDI3* Genemuiden (NED) 
Lübbe, Dokkan     CPEDI3* Doha (QAT) 
Dokkan, Reitan, Lübbe, Størseth, Lundqvist   CPEDI3* Waregem (BEL) 
Dokkan, Reitan, Lübbe, Løken, Lundqvist  CPEDI3* Mannheim (GER) 
Johnsen, Størseth, Skillebekk    CPEDI3* Roosendaal (D) 
Dokkan, Johnsen, Legreid, Skillebekk   CPEDI3* Nordic Baltic Champ.sh. Ypäjä (FIN)  
Dokkan, Reitan, Lübbe, Løken    Paralympics Rio 2016 
Størseth      CPEDI3* Roosendaal (NED) 
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10.4.5 Kjøring 2016 
VM Kjøring 2016, Østerrike 
Lag 
Øivind Mikkelsen / Cartoon Hedegaard, Individuelt gull I presisjon 
Wenche Johannesen / Engkildegård RTS Saturn 
Eivind Davik / Amigo Waleur 
11. plass for laget 
 
Nordisk mesterskap Kjøring  
Arrangeres annethvert år, og ikke i 2016.  
Internasjonal deltakelse Kjøring 2016  
I tillegg til mesterskapene deltok norske kusker i følgende internasjonale stevner i 2015: 
CAI2*H1    Ermelo (NED)    1 deltaker 
CAI3*H1   Horst (NED)    4 deltagere 
CAI2* H1   Dorthealyst (DEN)   3 deltakere 
CAI3*H1/ CAI-YH1 5yo Dillenburg (GER)   2 deltakere 
CAI3*H1   Drebkau (GER)    3 deltaker 
CAI2*-H1   Sipo (FIN)    1 deltakere 
 
 

10.4.6 Mounted Games 2016  
EM Mounted Games Lag og Individuelt, Lühmulen, Tyskland 25.-31. juli   
Norge stilte med lag i seniorklassen og individuelle i både senior og junior.  
Landslaget endte på en – 11. plass. 
Anne-Grethe Jarlset, Henriette Johansen, Karoline Kjuus, Lillann Akselsen, Lise Tofteberg. 
 
VM MG Lag, Millstreet Equestrian Centre, County Cork, Ireland 11.-17.juli  
Norge stilte med 1 lag i åpen klasse (senior). 
Seniorlaget åpen klasse – 14. plass 
Henriette Johansen, Karoline Kjuus, Lillann Akselsen, Lise Tofteberg og Mari Næss 
 
VM MG Individuelt, David Broome Event Centre, Chepstow, Wales, UK 15.-20.august. 
Ingen norske uttøvere deltok. 
 
VM MG Par, Vallensbæk Ridecenter, København, Danmark 1.-7.august 
Norge var representert i både senior og juniorklassen. Inhgen norske par nådde semifinale. Hedda 
Stadheim og Mari Næss oppnådde beste norske plassering.  
 
Nordisk Mesterskap MG Par, Sverige september 2016 
Norge deltok med 3 norske par. Ingen norske par nådde A-finalen. Karianne Brekken og Stine 
Korslund oppnådde beste norske plassering. 
 
 

10.4.7 Sprang 2016 
 
Internasjonale Mesterskap2016 
Unghest-VM Sprang Lanaken Belgia 15 -18.september 2016 
8 ryttere og 15 hester 
 
EM sprang lag og unge rytter/junior/children Millstreet Ireland 25-31.juli 2016 
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Unge Ryttere:  
Pål Flam /Skjerabergs Larkin 
Johan Sebastian Gulliksen/Charleville  
Amalie Steen Hegre/Remedy 
Cathrine Jerring /C’est Moi 
Caroline Østereng /Storm 
Junior: 
Karoline Lien /Castlefield Jess 
Synne Ljosland /Hope 
Erik Preben Strand /Indoletto 
Sunniva A. Sunde /Vienna (EX Valentina) 
Lisa Ulven /Mid summer nights dream 
 
Children: 
Hannah Fossan /Dion 
Mira Høidal /Shelby 
Maria Louise Kingsrød/Feloetsghe vd Rhamdiahoeve 
Tova Rugland /Cupido Z 
Hanna Cecilie Wicklund/Tiffany 
 
EM Ponni Aarhus Danmark 15-21.august 2016 
Victoria Berg /Carnhill Diamond 
Ada Braaten Johnsen /Elle Birken 
Sanne Sofie Høilund /Lucky 
Sofie Rød /Silvia VII 
Sanne Sørlie /Oldrock Megan  
 
Nordic Baltic Championship Sprang, Ypaja 29.juni – 3.juli 2016 
Ponni Kat II:  
Sølv Lag 
Nora Fredriksen /Drummiller Prince 
Sander William Egeberg Hansen /Marco Charfilo 
Marie Skei /Chapmans Lupo 
Victoria Celin Dalen /Nørlunds Werona  
Jenny Krogsæter /Nightlady 
Ponni Kat I: 
Sølv Lag 
Victoria Berg /Carnhill Diamond 
Ada Braaten Johnsen /Elle Birken –Bronse individuelt 
Sanne Sofie Høilund /Lucky 
Sofie Rød /Silvia VII 
Mia Sannes /Grangview Ice Man 
Sanne Sørlie /Oldrock Megan  
Children: 
Gull Lag 
Ada Braaten Johnsen / Røds Payday – Gull individuelt 
Hannah Fossan /Dion 
Mira Høidal /Shelby 
Maria Louise Kingsrød/Feloetsghe vd Rhamdiahoeve 
Tova Rugland /Cupido Z 
Hanna Cecilie Wicklund/Tiffany 
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Junior: 
Bronse Lag 
Charlotte Backe /Chacez 
Karoline Lien /Castlefield Jess 
Synne Ljosland /Hope 
Maren Nygård Olsen /Herbarth 
Erik Preben Strand /Indoletto 
Lisa Ulven /Didi De Goedereede 
 
Unge Ryttere:  
Gull Lag 
Martine Myhrer Dyngeland /Douglas Hill 
Pål Flam / Bobby Balou 
Cathrine Jerring /C’est Moi 
Nadja Johansen /Naomi 302 
Caroline Østereng /Storm 16 
Cathrine Bjordal Tholo /Jumping so easy 
U25/Senior:  
Gull lag 
Silje Ludvigsen /Babouche vh Koningshof Z 
Silje Marksten /Nanra – Sølv individuelt 
Adeleine Mazarino /Gini van het Broekdal 
Emely Paulsen /Cassio 14 
Siril Sønsteby/ Giga Star De Tiji 
Hege Tidemandsen /Carvis 
 
 
Deltakelse i internasjonale stevner 2016 
3427ekvipasjer har representert NRYF på 170 internasjonale stevner 2016 
 
CSIO3* Drammen, Norge – 2.Plass  
Stein Endresen, Marie Longem, Victoria Gulliksen og Geir Gulliksen 
CSIO4* Linz Østerrike – 3.plass 
Cecilie Hatteland, Nicholai Lindbjerg, Therese S. Henriksen og John Gunvar Knutsen. 
CSIO3* Odense, Danmark – 10.Plass 
Victoria Gulliksen, Geir Gulliksen, Therese Henriksen og Cecilie Hatteland  
CSIO5* Sopot, Polen – 9.Plass 
Victoria Gulliksen, Geir Gulliksen, Marie Longem og Therese Henriksen  
CSIO3* Budapest, Ungarn – 4.Plass 
Cecilie Hatteland, Hege Tidemandsen, Benedikte Endresen og Nicholai Lindbjerg 
CSIO5* Gijon, Spania –.12.Plass 
Victoria Gulliksen, Marie Longem, Benedikte Endresen og Cecilie Hatteland 
 

10.4.8 Voltige 2016 
VM Voltige 2016  
Ingen Norske deltagere 
 
Nordic Baltic Championship Voltige 2016 
4 deltagere i juniorklassen 
1 deltager i children 
Ingen plasseringer. 
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10.4.9 Mounted Games 2016 
Norge stilte med landslag i åpen klasse og juniorklasse i DK Pony Cup i Danmark, Nisse Cup i Sverige 
og Norway Summer Challenge i Norge. I tillegg deltok to norske klubblag i Sverige og et norsk 
klubblag i Danmark. 
 
 
 
 

11 ORGANISASJONSMESSIG REPRESENTASJON 

 
Norges Rytterforbund har i perioden vært representert overfor følgende organisasjonsenheter og 
institusjoner (bortsett fra forbundsrepresentasjon ved spesielle stevner): 
 
 
Organisasjon e.l. NRYF representert ved: 
 
Norges idrettsforbund og olympiske og   
paralympiske komité – Ledermøte  2015/16 Ingvild Østli/Ellen Damhaug Scheel 
 
Nordisk/Baltic-møte 2015 Nina Johnsen / Siri Evjen  
 2016 Nina Johnsen / Siri Evjen 
 2016 Nina Johnsen/Wenche Alm og 
  Hildegun Skulstad ( G-7 land om Distanse) 
 
  
EEF General Assembly  2015  Stian Øglænd/Ellen Damhaug Scheel 
EEF General Assembly 2016 Ellen Damhaug Scheel 

 
FEI General Assembly 2015 Totto Hartmann/Ellen Damhaug Scheel 
FEI General Assembly 2016 Ellen Damhaug Scheel   
 
FEI Sportsforum  2015 Nina Johnsen/EllenD.Scheel/Kjell Myhre 
FEI Sportsforum 2016 Nina Johnsen/Carsten Sørlie 
 
Representantskapet Norsk Hestesenter 2015/16 Ellen Damhaug Scheel  

 
Utdanningsrådet Norsk Hestesenter 2015/16 Kirsten Arnesen   
  
FEI Tribunal (Chair of 2013-2017) 2015/16 Erik Elstad 
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 SAK 5  BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2015 - 2016 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2015 
 

 
GENERELLE KOMMENTARER – REGNSKAPSPRINSIPPER 
 

Norges Rytterforbunds årsregnskap for 2015 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens 

bestemmelser. 

 
Regnskapstallene er også sammenlignet mot budsjett, som ble vedtatt av Ryttertinget i 2015.  
 
I egen note til årsregnskapet er det utarbeidet et sammendrag over inntekter og kostnader for 
aktiviteter drevet i regi av Norges Rytterforbund. 
 
Beløp i noter er oppgitt i hele tusen med unntak av tekstfelt, der hele kronebeløp er benyttet. 

 
 

NOTE 1  INNTEKTER 
     Tilskudd 

Alle tilskudd har sine aktivitetsregnskap. Av årets tildelinger er kr. 690.000 periodisert 
til bruk i år 2016. Avsetningen fremkommer i posten kortsiktig gjeld i balansen. 

 
TREND INNTEKTER 
 
Inntekter pr år 2015 2014 2013 2012 2011 

Salgsinntekter 2 181 2 488 3 059 3 311 2 982 

Medlemsinntekter 12 346 11 678 11 363 11 253 10 369 

Tilskudd og stipend 11 622 10 941 10 870 11 333 12 673 

Andre inntekter 5 926 6 478 6 275 7 312 4 829 

SUM DRIFTSINNTEKTER 32 075 31 585 31 567 33 209 30 853 

 
 

 
  

 
Salgsinntekt: Idrettsmateriell, FEI pass, annonser i medlemsblad og WEB-sider. 
Medlemsinntekt: Hesteregistrering, rytterlisens, FEI hestelisens, årlig hestelisens og abonnement 
medlemsblad. 
Tilskudd og stipend: Aktivitetstilskudd fra NIF, OLT-tilskudd, spillemidler til utstyr og stipend til 
utøvere. 
Andre inntekter: Samarbeidsavtaler, NRYF startavgifter, deltakeres andeler, refusjon av MVA 

0
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NOTE 2  VAREKOSTNAD OG VARELAGER 
     Varekostnad 
    Varekostnad i regnskapet består av: 
 

  2015 2014  
Innkjøpte varer for videresalg 723 495  
Innkjøp forbruksmateriell 624 1 669  
Trykkekostnader Hestesport 832 786  

Sum varekostnad 2 179  2 950   

   
      Lager idrettsmateriell  

De oppførte varebeholdninger utgjør verdien på idrettsmateriell i forbundets eie ved 
utgangen av 2015. Oppførte beholdninger er vurdert til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. FIFO- prinsippet er lagt til grunn for vurderingen.  

 

 2015 2014  
Idrettsmateriell 570 410  

 
               
NOTE 3  LØNN OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER 
 

    
Lønnskostnader  2015 2014 
Lønninger  7 739 7 105 
Arbeidsgiveravgift 1 295 1 155 
Pensjonskostnader 927  644  
Andre ytelser   116 153 

Sum   10 077   9 057   

    

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 13 årsverk.  
    

Det er ikke utbetalt styrehonorar i Norges Rytterforbund.  
Generalsekretæren har mottatt kr.788 424 i lønn og annen godtgjørelse.  
Revisors honorar for regnskapsåret 2015 er bokført med kr. 105 625 for lovpålagt revisjon 
og for beslektede tjenester kr 46 875.  
 
Norges Rytterforbund har inngått avtale om tjenestepensjon for alle ansatte. 
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NOTE 4  SPESIFIKASJON AV DRIFTSKOSTNADER 
  

Driftskostnader består av:   
   
 2015 2014 
Administrasjonskostnader 6 543  5 240  
Trener, dommer, idrettsfaglig bistand 2 577 2 474 
Salg og markedsføring 1 370  1 808  
Møter og konferanser 1 748   1 012   
Reisekostnader 2 411  1 921  
Stevnearrangørsystem 1 888 1 715 
Kontingenter og gaver 1 033  1 766  
Tilskudd og støtte til klubber 3 293  4 013  
Periodisering prosjekter 135 480 

Sum annen driftskostnad 20 998 20 429 

 
      Periodisering prosjekter gjelder endring av midler som er overført til neste år. 
 

 
NOTE 5  FORDRINGER – TAP PÅ FORDRINGER 

Forfalte poster overføres etter to purringer til innkreving fra inkassoselskap, samtidig 
som tapsføring foretas i regnskapet til Norges Rytterforbund. 

 

I tillegg er det foretatt en avsetning for å dekke eventuelle tap i fordringsmassen ved 

årsskiftet. For øvrig er fordringene oppført til pålydende verdi. 

 
Fordringer, pålydende verdi  1 293  
Avsetning til mulige tap   - 202 

Sum fordringer 1 091   

 

  Tap på fordringer i 2015 vises i oppstillingen nedenfor: 
 

Tapsførte poster 84 
Innkommet på tidligere tapsført -9 
Endring avsetning til tap 0 
Sum regnskapsført tap 75 
 
Tapsføring er kostnadsført under annen driftskostnad. 
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NOTE 6  ALEX MINNEFOND 

Norges Rytterforbund forvalter fondet. Egne statutter finnes. Utdrag av fondets regnskap 
vises nedenfor. 

 
  2015 2014 

Fondets kapital 1. januar 22 23 
+ Avkastning 0  1 
- Premier NM -3 -3  
Fondets kapital pr. 31. desember 19 22 
Fondets kapital er plassert i norske rentefond. Innestående på rentefond utgjorde kr. 19 
257 ved utgangen av 2015. Rentefondets saldo er oppført under anleggsmidler som 
Innskudd av bundne fondsmidler. Kapital i henhold til statutter er kr. 20.000. 

 
 
 

NOTE 7  BRUKSRETTIGHETER 
Posten består av støtte utbetalt til Drammen og Omegn Rideklubb for oppgradering av 
deres bane. Norges Rytterforbund har bruksrett på banen 10 dager i året i perioden 2010 
til 2017, og støtten kostnadsføres med like deler i bruksperioden. Støtten er forutsatt 
finansiert med inntekter fra vedtatt hestelisens, som kreves inn fra og med inntekstsåret 
2010. 

 
 
 
NOTE 8  INVESTERINGER I DATTERSELSKAP 

CompetIT AS ble stiftet i 2010 og driver med utvikling av stevnearrangørsystemet 
HorsePro. Norges Rytterforbund eier 55 % av aksjekapitalen. Aksjene er oppført i 
balansen til anskaffelseskost.  
 
Det er ikke inntektsført noe avkasting av dette selskapet i 2014 og transaksjoner 
mellom CompetIT AS og Norges Rytterforbund er utført til markedsmessige vilkår.  

 
 
Pr. 

31.12.15: 

 
Aksjekapital 

 
Resultat 

 
Egenkapital  

NRYFs 
55% andel 

av EK 

Bokført 
verdi NRYF 

CompetIT 
AS 

800  -37 1 061 584 1 000 

      
NOTE 9  KONTANTER OG BANKINNSKUDD 
 Herav utgjør bundne innskudd vedr. ansattes skattetrekks midler kr 367 513.Norges 

Rytterforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. 
Deltagerne i konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig 
oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av 
konsernkontoordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor 
konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav 
banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Midlene på 
konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges 
Rytterforbund til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.  
 
Pr. 31.12.15 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr. 131 793 
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NOTE 10 EGENKAPITAL 
Nedenfor gjengis endringer i bokført egenkapital siste to år. 

 
  2015 2014 
  
 Kapitalkonto 1. januar 3 899  4 531
 Årets resultat -1 032  -632  
 Kapitalkonto pr. 31. desember 2 867    3 899  
 
 

NOTE 11 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 
Gjelden består av følgende poster: 

 
  2015 2014 
 
 Andre påløpte kostnader 254 1 812  
 Gjeld til klubber og rytterkretser 0 33 
 Forskudd lisenser og rytterforsikring 427 402 
 Forskuddsbetalte abonnement 1 510   1 560 
                           Avsatt ubrukte bingomidler                                                                93  
 Avsatt ubrukte prosjektmidler 977 1 617 
 Avsatt ubrukte bredde-midler 690 500 
 Avsatt ubrukte midler OLT-tilskudd 41 50 
 Avsatt midler ”Krafttak for ridebaner” 1 850 458 
 Sum annen kortsiktig gjeld 5 842  6 432  
  
 
 

NOTE 12 KRAFTTAK FOR RIDEBANER 
 

Det er i 2015 blitt utbetalt følgende tilskudd til klubber i forbindelse med «Krafttak for     
ridebaner»: tildelt i 2014 
Bergen Rideklubb                           550 000 
Sandnes og Jæren Rideklubb:         250 000 
Grenland Ryttersport klubb            300 000 
Arendal og Grimstad  Rideklubb    200 000 
Sum utbetalt i år:                       1 300 000 

 
   

200.000 av tildelte midler i 2014 venter til utbetaling 
Fra årets drift er det avsatt kr 1.192.000 og totale disponible ufordelte midler for «krafttak 
for ridebaner» midler utgjør kr.  1 650 000. pr. 31.12.2015 

 
I år har vi mottatt 6 nye søknader, hvorav to reviderte fra forrige runde. Søknadene 
er fortsatt til behandling, men ut fra en første vurdering ser vi at flere av søknadene 
ikke oppfyller kriteriene, og vil da ikke kunne motta støtte. Totalt tildeling for 2015 vil 
mest sannsynlig utgjøre mellom kr 500.000 – 700.000.  
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VEDLEGG AKTIVITETSREGNSKAP  
Norges Rytterforbund fører aktivitetsregnskap for de forskjellige deler av virksomheten. 
Aktivitetsregnskapet gir detaljert informasjon om fra hvilke områder midler skaffes og hvor de brukes. 
Aktivitetsregnskapet er gjengitt i sammendraget nedenfor. 

 

Kostnadssammendrag for avdelinger 2015 

Administrasjon og styre 5 799 

Info. medlemsblad, marked og kommunikasjon 6 033 

Klubb- og kretsutvikling 6 985 

Sportsaktiviteter 14 437 

Totalt 32 254 

 

  

18 %

18 %

21 %

43 %

Kostnadssammendrag for avdelinger

Administrasjon og styre

Info. medlemsblad, marked
og kommunikasjon
Klubb- og kretsutvikling

Sportsaktiviteter

42 %

18 %

14 %

9 %

4 %
4 %

3 %
1 % 2 % 3 %

Kostnadsfordeling - Sport

Organisasjon av sport
(inkl. premier o.l.)
Sprang

Funksjonshemmede

Dressur

Feltritt

Mounted Games

Distanse

Voltige

Kjøring

19 %

27 %

22 %

32 %

Kostnadsfordeling 
Klubb-/kretsutvikling, 

organisasjon og bredde

Administrasjon og
klubb/kretsutvikling

Aktiviteter

Anlegg/Krafttak
ridebane

HorsePro
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ADMINISTRASJON    

 2015 2014 

Inntekter   

Salg idrettsmateriell 507 647 
Hesteregistrering og hestepass 1 696 1878 

Rytterlisens 5 014 4296 
Tilskudd fra NIF 1 572 1552 
Samarbeidsavtaler 0 349 
Diverse inntekter 1 617 1790 
Sum inntekter 10 406 10 512 

   

Kostnader   

Varekostnad -750 -526 

Lønnskostnader -3 290 -2375 
Driftskostnader (husleie, kontordrift, IT) -1 128 -902 
Reise og oppholdskostnader -98 -20 
Andre driftskostnader (NIHF) -293 -268 
Møtekostnader -310 -155 
Sum driftskostnader adm. og styre -5 799 -4246 
   

Resultat 4 607 6 266 
 
 
 
   

INFORMASJON, MARKED OG KOMMUNIKASJON 

   

HESTESPORT BLAD   

 2015 2014 

Inntekter   

Annonsesalg 1 061 1155 

Abonnementssalg 3 757 3645 

Sum inntekter 4 818 4 800 
   

Kostnader   

Trykking og grafiskformgiving           -832 -786 

Lønn og sos.avg. redaksjon           -899  -845  

Redaksjonskostnader -2 072  -1 915  

Sum kostnader -3 803  -3 546  

   

Resultat 1 015  1 254  
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MARKED OG KOMMUNIKASJON   

 2015 2014 

Inntekter   

Driftsinntekter 1 237 272 

Sum inntekter 1 237 272 

   

Kostnader   

Lønnskostnader inkl. sosiale utgifter -822 -888 

Driftskostnader -1 402 -864 

Sum kostnader -2 224 -1 752 

   

Resultat -986 -1 480 

   

   

   

ORGANISASJON SPORT   

 2015 2014 

Inntekter   

Startavgiftsinntekter 818 801 
Konferanser og andre aktivitetsinntekter 487 159 
Sponsorinntekter 357 1360 

Sum inntekter 1 662 2320 
   

Kostnader   

Innkjøp premier og idrettsmateriell -3880 -1340 

Lønnskostnader inkl. sosiale avgifter -2 806 -2 967 

Driftskostnader -2 267 -2 693 

Tilskudd NIHF og klubbstøtte -327 -373 

Sum  kostnader -5 787 -7 372 
   

Resultat -4 125 -5 052 

 
 
 
UTDANNING   

 2015 2014 

Inntekter   

Tilskudd fra NIF 1 163 1001 

Kurs inntekter 192 313 
Sum inntekter 1 355 1314 
   

Kostnader   

Lønn inkl. sosiale avgifter -491 -285 

Driftskostnader utdanning -1 069 -1131 
Sum kostnader -1 560 -1416 
   

Resultat -205 102 
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KLUBB / KRETSUTVIKLING   

 2015 2014 

Inntekter   

Årlig hestelisens 1 512 1375 
NRYF avgifter 1 321 1374 
Tilskudd fra NIF 2 346 2765 

Spillemidler til utstyr 325 626 

Sum inntekter 5 505 6141 
   

Kostnader   

Lønn og sos. avgifter -1 337 -1 490 

Aktiviteter i klubb og krets -1 236 -1541 

Krafttak ridebaner -1 513 -1375 
Utbetalte utstyrsmidler -324 -626 
Utbetalte NRYF avgifter krets -235 -238 
Horse Pro -2 246 -2187 
Sum Kostnader -6 891 -7 458 
   

Resultat -1 386 -1 517 

   

GRENUTVALGENE   

 2015 2014 

Funksjonshemmede   

Aktivitetsinntekter 1 832 1 149 

Aktivitetskostnader -1 832 -1 481 

Resultat 0 -332 

   

Sprang   

Aktivitetsinntekter 2 256 2 393 

Aktivitetskostnader -2 256 -2 393 

Resultat -0 -0 
 
   

Dressur   

Aktivitetsinntekter 1 218 1 094 

Aktivitetskostnader -1 218 -1 186 

Resultat 0 -92 

   

 2015 2014 

Feltritt   

Aktivitetsinntekter 493 450 

Aktivitetskostnader -493 -450 

Resultat 0 0 

   

Mounted Games   

Aktivitetsinntekter 540 584 

Aktivitetskostnader -540 -577 

Resultat 6 6 

   

Distanse   

Aktivitetsinntekter 330 304 

Aktivitetskostnader -330 -301 
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Resultat 3 3 

   

Voltige   

Aktivitetsinntekter 157 133 

Aktivitetskostnader -157 -133 

Resultat 0 0 
 
Kjøring   

Aktivitetsinntekter 264 209 

Aktivitetskostnader -264 -212 

Resultat 0 -3 

   

   

Driftsinntekter totalt 32 075 31 585 

Driftskostnader totalt -33 254 -32 436 

   

Driftsresultat -1 179 -851 

Finansinntekter 181 266 

Finanskostnader -35 -47 

RESULTAT -1 032 -632 

 
 
   

Dekning av kostnader til sportslige aktiviteter totalt kr. 20.422 
 

INNTEKTER 2015 

Tilskudd fra NIF 9 010 

Samarbeidsavtaler 635 

NRYF-startavgifter 1 322 

Innbetalte deltakerandeler 1 495 

Medlemsinntekt, FEI-lisens og årlig hestelisens 2 397 

Egne driftsinntekter (rytterlisens, hestereg.avg.) 5 478 

Salgsinntekter 85 

SUM 20 422 

 

 

44 %

3 %7 %
7 %

12 %

27 %

0 % INNTEKTER 2015

Tilskudd fra NIF

Samarbeidsavtaler

NRYF-startavgifter

Innbetalte deltakerandeler

Medlemsinntekt, FEI-lisens
og årlig hestelisens

Egne driftsinntekter
(rytterlisens, hestereg.avg.)

Salgsinntekter
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NORGES RYTTERFORBUND – STYRETS ØKONOMISKE ÅRSBERETNING 2016 
 
Regnskapet for 2016 viser et underskudd på kr. 521.000, mot budsjettert overskudd på kr. 61.000. 
Dette skyldes i all hovedsak en nødvendig nedskrivning av aksjeverdien i CompetIt AS med kr. 1,5 
millioner Etter nedskrivingen er aksjeverdien av CompetIt AS satt til null, i tråd med anbefaling fra 
revisor og Kontrollkomiteen.  Se note 9 i regnskapet for ytterligere informasjon om denne 
nedskrivingen.  
 
Totale driftsinntekter er på kr. 31,2 millioner Dette mot budsjettert driftsinntekter på kr. 33,0 
millioner. 
 
Det er fremdeles utfordrende å få inn sponsorinntekter og nye samarbeidspartnere. 
Administrasjonen og forbundsstyret arbeider planmessig med dette.  
 
Vi ser også en videreføring av NIFs trend ved å redusere frie tilskudd, og en tilsvarende økning på 
øremerkede tildelinger. Vi følger denne utviklingen tett for å påvirke NIF i tråd med våre behov.  
 
Driftskostnader er på kr. 30,3 millioner mot budsjettert kr. 33,0 millioner.  
 
Egenkapitalen var ved utgangen av 2016 på kr. 2,3 millioner, og likviditeten har vært tilfredsstillende 
gjennom hele regnskapsåret.  
 
Som tidligere år har NRYF også for 2016 stilt selvskyldnerkausjon overfor Tollvesenet for toll og 
merverdiavgift, som kan påløpe i forbindelse med midlertidig innførsel av utenlandskeide hester som 
deltar ved internasjonale stevner i Norge. Den potensielle økonomiske risikoen NRYF her tar er 
avgjørende for at hester skal kunne reise på en enkel måte til utlandet for konkurranse. I 2016 har 
kausjonsansvaret ikke medført noen utbetaling fra NRYF, men det er brukt en del tid på prosesser for 
å få inn oppgjør for Carnet etc. fra enkeltmedlemmer.  
 
Personal 
 
Administrasjonen har i løpet av året hatt økt fokus på effektiv arbeidsform, oppgradering av 
informasjonsarbeid i alle våre kanaler, flere tiltak for å gjøre ryttersporten kjent, som for eksempel 
Barnas Hestefestival på Alna i Oslo, og tettere samarbeid med aktuelle avdelinger i NIF og andre 
særforbund.  
 
Det er også jobbet aktivt for å gjøre inngangsbilletten til hestesporten enklere, med mål om få flere 
til å ha aktivitet med hest.  
 
Kvinneandelen i administrasjonen er 75 %, i forbundsstyret 54 % og i medlemsmassen for øvrig ca. 75 
%.  
 
Det har vært økning av sykemeldte i 2016, og det totale gjennomsnittlige sykefraværet har økt til 7%. 
Dette skyldes i hovedsak en rekke sammenfallende omstendigheter, som primært har ført til enkelte 
tilfeller av langtidsfravær.  
 
NRYF er en IA-bedrift, noe som gir anledning til egenmeldt årlig sykefravær i til sammen 24 
kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Sykefraværet er høyere enn hva som er ønskelig. 
Det jobbes videre for å få ned det totale sykefraværet, og tiltak knyttet til dette.  
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Fremtidsutsikter  
 
Det er forbundsstyrets oppfatning at forholdene er lagt vel til rette for driften fremover. 
Årsregnskapet for 2016 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt god drift. Forbundsstyret mener 
økonomikontrollen er god. 
 
Det er et stort fokus på de to hovedmålene; «Flere medlemmer» og «Enklere aktivitet» i hele 
administrasjonen, selvfølgelig i tillegg til videre Satsing på toppsporten. Samtidig arbeides det 
kontinuerlig med å effektivisere de administrative rutinene, og hele tiden strebe etter mer 
kostnadseffektive løsninger til våre medlemmers beste, og at en størst mulig del av inntekten skal gå 
til sport og aktivitet.   
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RESULTATREGNSKAP     
FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31.DESEMBER    

 
 
 
 2016             2015 

        
Budsjett 

2016               Note 

Tallene er oppgitt i hele tusen kroner     

     
INNTEKTER     

     
Salgsinntekter 2 550 2 181 3 035  

     
Medlemsinntekter 11 864 12 346 11 860  

     
Tilskudd og stipend 11 335 11 622 11 911 1 

     
Andre driftsinntekter 5 467 5 926 6 153  

     
SUM DRIFTSINNTEKTER 31 216 32 075 32 959  

     

     
KOSTNADER     

     
Varekostnad -1 957 -2 179 -2 696 2 

     
Personalkostnad -9 468 -10 077 -10 127 3 

     
Driftskoskostnader -18 869 -20 998 -20 237 4, 5, 8, 12 

     

     
SUM DRIFTSKOSTNADER -30 293 -33 254 -33 060  

     
Finansposter -1 444 147 162 6 

     
ÅRETS RESULTAT -521 -1 032 61  

     
Forslag til disponering av årets resultat:      
Til endring av kapitalkonto -521 -1032   
SUM ÅRETS RESULTAT -521 -1032   
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 
 
GENERELLE KOMMENTARER – REGNSKAPSPRINSIPPER 

 

Norges Rytterforbunds årsregnskap for 2016 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens 

bestemmelser. 

 
Regnskapstallene er også sammenlignet mot budsjett, som ble vedtatt av Ryttertinget i 2015.  
 
I egen note til årsregnskapet er det utarbeidet et sammendrag over inntekter og kostnader for 
aktiviteter drevet i regi av Norges Rytterforbund. 
 
Beløp i noter er oppgitt i hele tusen med unntak av tekstfelt, der hele kronebeløp er benyttet. 

 
 

NOTE 1  INNTEKTER 
    Tilskudd 

Alle tilskudd har sine aktivitetsregnskap. Av årets tildelinger er kr. 400 523 periodisert 
til bruk i år 2017. Avsetningen fremkommer i posten kortsiktig gjeld i balansen. 

 

                     TREND INNTEKTER      
Inntekter pr år 2016 2015 2014 2013 2012 

Salgsinntekter 2 550 2 181 2 488 3 059 3 311 

Medlemsinntekter 11 864 12 346 11 678 11 363 11 253 

Tilskudd og stipend 11 335 11 622 10 942 10 870 11 333 

Andre inntekter 5 467 5 926 6 478 6 275 7 312 

SUM DRIFTSINNTEKTER 31 216 32 075 31 585 31 567 33 209 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Salgsinntekt: Idrettsmateriell, FEI pass, annonser i medlemsblad og WEB-sider. 
Medlemsinntekt: Hesteregistrering, rytterlisens, FEI hestelisens, årlig hestelisens og abonnement 
medlemsblad. 
Tilskudd og stipend: Aktivitetstilskudd fra NIF, OLT-tilskudd, spillemidler til utstyr og stipend til 
utøvere. 
Andre inntekter: Samarbeidsavtaler, NRYF startavgifter, deltakeres andeler, refusjon av MVA 
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NOTE 2  VAREKOSTNAD OG VARELAGER 
      Varekostnad 
     Varekostnad i regnskapet består av: 
 
 

  2016 2015  
Innkjøpte varer for videresalg 752 723  
Innkjøp forbruksmateriell 393 624  
Trykkekostnader Hestesport 812 832  

Sum varekostnad 1 957  2 179   

  

Lager idrettsmateriell  
De oppførte varebeholdninger utgjør verdien på idrettsmateriell i forbundets eie ved 
utgangen av 2016. Oppførte beholdninger er vurdert til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. FIFO- prinsippet er lagt til grunn for vurderingen.  

 

 2016 2015  
Idrettsmateriell 531 570  

 
               
NOTE 3  LØNN OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER 

 
Lønnskostnader  2016 2015 
Lønninger  7 448 7 739 
Arbeidsgiveravgift 1 204 1 295 1 295 
Pensjonskostnader 616  927  927  
Andre ytelser   200 116 

Sum   9 468   10 077   

    
 

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 15,6 årsverk. 
 

Det er ikke utbetalt styrehonorar i Norges Rytterforbund. Generalsekretæren har mottatt 
kr. 843 578 i lønn og kr. 21 751 i annen godtgjørelse. Revisors honorar for regnskapsåret 
2016 er bokført med kr. 105 625 for lovpålagt revisjon og for beslektede tjenester kr 58 
735.  
 
Norges Rytterforbund har inngått avtale om tjenestepensjon for alle ansatte. 
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NOTE 4  SPESIFIKASJON AV DRIFTSKOSTNADER 
  

Driftskostnader består av:   
 2016 2015 
Andre driftskostnader 6 530  6 543  
Trener, dommer, idrettsfaglig bistand 2 967 2 577 
Salg og markedsføring 812   1 370  
Møter og konferanser 1 145   1 748   
Reisekostnader 2 540  2 411  
Stevnearrangørsystem 1 321 1 888 
Kontingenter og gaver 1 154  1 033  
Tilskudd og støtte til klubber 3 219  3 293  
Periodisering prosjekter -819 135 

Sum annen driftskostnad 18 869 20 998 

 
Periodisering prosjekter gjelder endring av midler som er overført til neste år. 

 
 

NOTE 5  FORDRINGER – TAP PÅ FORDRINGER 
Forfalte poster overføres etter to purringer til innkreving fra inkassoselskap, samtidig 
som tapsføring foretas i regnskapet til Norges Rytterforbund. 
 

I tillegg er det foretatt en avsetning for å dekke eventuelle tap i fordringsmassen ved 

årsskiftet. For øvrig er fordringene oppført til pålydende verdi. 

 
   
 

Fordringer, pålydende verdi    983 
Avsetning til mulige tap     - 40 
Sum fordringer      943   

 

Tap på fordringer i 2016 vises i oppstillingen nedenfor: 
 

Tapsførte poster 73 
Innkommet på tidligere tapsført -18 
Endring avsetning til tap 0 
Sum regnskapsført tap 55 

 
 Tapsføring er kostnadsført under annen driftskostnad. 

 
 
 
 
NOTE 6  NEDSKRIVING FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 

Norges Rytterforbund har nedskrevet alle aktiverte aksjer i datterselskapet CompetIT AS 
med kr. 1 500 000. Grunnen er at selskapet gikk med underskudd i 2016 med kr. 1 301 814 
og egenkapitalen i selskapet er tapt med mer enn 50 %.  
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NOTE 7            ALEX MINNEFOND 
Norges Rytterforbund forvalter fondet. Egne statutter finnes. Utdrag av fondets regnskap 
vises nedenfor. 

 
 
  2016 2015 

Fondets kapital 1. januar 19 22 
 + Avkastning 0  0 
 - Premier NM -2 -3  
 Fondets kapital pr. 31. desember 17 19 

Fondets kapital er plassert i norske rentefond. Innestående på rentefond utgjorde kr. 17 136 ved 
utgangen av 2016. Rentefondets saldo er oppført under anleggsmidler som Innskudd av bundne 
fondsmidler. Kapital i henhold til statutter er kr. 20.000. 

 
 
 

NOTE 8  BRUKSRETTIGHETER 
Posten består av støtte utbetalt til Drammen og Omegn Rideklubb for oppgradering av 
deres bane. Norges Rytterforbund har bruksrett på banen 10 dager i året i perioden 2010 
til 2017, og støtten kostnadsføres med like deler i bruksperioden. Støtten er forutsatt 
finansiert med inntekter fra vedtatt hestelisens, som kreves inn fra og med inntekstsåret 
2010. 

 
NOTE 9  INVESTERINGER I DATTERSELSKAP 

 
CompetIT AS ble stiftet i 2010 for å videreutvikle og kommersialisere 
dataprogrammer til bruk innen ryttersporten og andre lignende eller beslektede 
segmenter.  
Norges Rytterforbund eide 55 % av aksjekapitalen frem til 2015.  
 
I 2016 fikk selskapet likviditetsproblemer og NRYFs forbundsstyre vedtok å overføre, 
gjennom en emisjon og som kapitalforhøyelse, NOK 500 000 til CompetIT, for å sikre 
og bevare verdien i stevnearrangørsystemet og dermed legge til rette for videre drift, 
av hensyn til våre stevnearrangører og medlemmer. Det er fortsatt verdier i HorsePro 
og det er planer om å bruke deler av systemet i årene fremover.  Etter at transaksjon 
ble registrert og gjennomført i Foretaksregisteret i februar 2017, eier nå NRYF 73 % 
av aksjekapitalen i selskapet.  
Aksjene var oppført i forbundets balanse til anskaffelseskost med NOK 1 500 000 
etter kapitalforhøyelsen. Disse er nedskrevet til NOK 0,00 (null) som følge av at 
egenkapitalen i CompetIT AS per 31.12.2016 er tapt med mer enn halvparten. 
Nedskrivningen til virkelig verdi er i tråd med prinsippet i regnskapsloven § 5-3 (3).  
Det er ikke inntektsført noe avkasting av dette selskapet i 2016 og transaksjoner 
mellom CompetIT AS og Norges Rytterforbund er utført til markedsmessige vilkår 

 
 
Pr. 31.12.16: 

 
Aksjekapital 

 
Resultat 

 
Egenkapital  

NRYFs 73% 
andel av EK 

Bokført 
verdi NRYF 

CompetIT AS 1 300 -1 302 286 209 0 
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NOTE 10 KONTANTER OG BANKINNSKUDD 

Herav utgjør bundne innskudd vedr. ansattes skattetrekks midler kr 390 449. 
 

Norges Rytterforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av 
NIF. Deltagerne i konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for 
riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning 
av konsernkontoordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor 
konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav 
banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Midlene på 
konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges 
Rytterforbund til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.  

Pr. 31.12.16 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr. 133 341. 

 
NOTE 11 EGENKAPITAL 

   Nedenfor gjengis endringer i bokført egenkapital siste to år. 
 
  2016 2015 
  
 Kapitalkonto 1. januar 2 867  3 899
 Årets resultat -521  -1 032 
 Kapitalkonto pr. 31. desember 2 346  2 867    
 
 

NOTE 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 
 Gjelden består av følgende poster: 

 
  2016 2015 
 
 Andre påløpte kostnader 480 254 
 Gjeld til klubber og rytterkretser 0 0 
 Forskudd lisenser 0 427 
 Forskuddsbetalte abonnement 1 520  1 510 
 Avsatt ubrukte bingomidler 230 93 
 Avsatt ubrukte prosjektmidler 494 977 
 Avsatt ubrukte bredde-midler 401 690 
 Avsatt ubrukte midler OLT-tilskudd 0 41 
 Avsatt midler” Krafttak for ridebaner” 1 256 1 850 
 Sum annen kortsiktig gjeld 4 381  5 842  
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NOTE 13 KRAFTTAK FOR RIDEBANER 
 

I forbindelse med «Krafttak for ridebaner»: er det tildelt tilskudd til klubber i 2 terminer.  
 

I første termin er det tildelt til: 
 
Alvøen Rideklubb        500 000  
Arendal og Grimstad Rideklubb  350 000  
Skedsmo Rideklubb  180 000  
Stord Hestesportslag  230 000  
Åsane Rideklubb  58 000  
Sunndal Rideklubb   40 000  
Nittedal Rideklubb   70 000  
Fredrikstad og Omegn Rideklubb  350 000  
Bærum Rideklubb   194 000  
Asker Rideklubb  100 000 
 Totalt                                                       2 072 000 
  
I andre termin er det tildelt til; 
 
Askim Rideklubb  180 000  
Rælingen Rideklubb  50 000  
Ålesund Rideklubb  100 000  
Bruråk Hestesportsklubb  250 000  
Flora Hestesportsklubb  50 000  
Åsane Rideklubb  80 000  
Kirkenes Ryttersportsklubb  12 000  
Grenland  Ryttersportsklubb  200 000  
Moldegaard Ryttersportsklubb  100 000 
Totalt 1 022 000 

  
Av de klubbene som har fått tildeling var det 3 klubber som ikke har gjennomført 
oppgradering så midlene ble omdisponert denne gangen men klubbene får rett til søke 
støtten med neste termin. 
Det gjelder; 
Froland Rideklubb 50 000 
Nittedal Rideklubb 70 000 
Asker Rideklubb 100 000 
 
Totale tildelinger er kr. 3 094 000, hvor 1 838 000 kr. fra første termin er utbetalt 
  
Restutbetaling ved årets slutt er kr 1 256 000 og det gjelder Sundal Rideklubb og Bærum 
Rideklubb fra første termin og alle klubber fra andre termin. Støtten utbetales så snart 
samsvarserklæring og dokumentasjon er mottatt, om at prosjektet er gjennomført. 
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VEDLEGG AKTIVITETSREGNSKAP  
Norges Rytterforbund fører aktivitetsregnskap for de forskjellige deler av virksomheten. 
Aktivitetsregnskapet gir detaljert informasjon om fra hvilke områder midler skaffes og 
hvor de brukes. Aktivitetsregnskapet er gjengitt i sammendraget nedenfor. 

 
 

Kostnadssammendrag for avdelinger 2016 

Administrasjon økonomiavd. og styre 5 032 

Inforasjon medlemsblad, og marked 4 929 

Klubb- og kretsutvikling 6 345 

Sportsaktiviteter 13 987 

Totalt 30 293 
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34 %
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ADMINISTRASJON OG ØKONOMIAVDELING   

Inntekter 2016 2015 

Salg idrettsmateriell 499 507 

Hesteregistrering og hestepass 1 723 1 696 

Rytterlisens 4 954 5 014 

Tilskudd fra NIF 1 596 1 572 

Diverse inntekter 1 763 1 617 

Sum inntekter 10 536 10 406 

   

Kostnader   

Varekostnad -745 -750 

Lønnskostnader -2 533 -3 220 

Driftskostnader (husleie, kontordrift, IT) -1 055 -1 129 

Reise og oppholdskostnader -82 -98 

Andre driftskostnader -353 -293 

STYRE AVD. 20   

Møtekostnader -264 -310 

Sum driftskostnader adm. og styre -5 032 -5 799 

   

 Resultat 5 504 4 607 

   

   

   

MARKED OG INFORMASJON   

   

HESTESPORT BLAD OG NETTSIDE   

   

Inntekter 2016 2015 

Annonsesalg i blad og nettside 1 141 1 061 

Abonnementsalg 3 532 3 757 

Sum inntekter 4 673 4 818 

   

Kostnader   

Trykking og grafisk formgiving -811 -832 

Lønn og sos.avg. redaksjon og media -619 -899 

Blad og WEB redaksjonskostnader -1 674 -1 764 

Utbetalt provisjon av annonsesalg -261 -308 

Sum kostnader -3 365 -3 803 

   

Resultat 1 308 1 015 

MARKED OG INFORMASJON   

   

Inntekter 2016 2015 

Driftsinntekter og samarbeidsavtaler 575 1237 

   

Kostnader   

Lønnskostnader inkl. sosiale avg. -944 -822 

Driftskostnader -621 -1 402 

Sum kostnader -1 564 -2 224 

   

Resultat -989 -986 
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A K T I V I T E T S R E G N S K A P   

   

ORGANISASJON SPORT   

   

Inntekter 2016 2015 

Tilskudd fra NIF og annen off. støtte 633 818 

Konferanser og andre aktivitetsinntekter 364 487 

Sponsorinntekter 295 357 

Sum inntekter 1 292 1 662 

   

Kostnader   

Innkjøp premier og idrettsmateriell -118 -388 

Lønnskostnader inkl. sos. avgifter -2 753 -2 806 

Driftskostnader -1 867 -2 267 

Tilskudd NIHF og klubbstøtte -444 -327 

Sum kostnader -5 183 -5 787 

   

Resultat -3 892 -4 125 

   

   

UTDANNING OG TEKNISKPERSONELL   

   

Inntekter 2016 2015 

Tilskudd fra NIF 1 033 1 164 

Kurs inntekter 460 192 

Sum inntekter 1 493 1 356 

   

Kostnader   

Lønn og sos. avg. -350 -491 

Driftskostnader utdanning -1 354 -1 069 

Sum kostnader -1 704 -1 560 

   

Resultat -210 -205 

   

KLUBB/KRETSUTVIKLING   

   

Inntekter 2016 2015 

Årlig hestelisens 1 469 1 513 

NRYF avgifter 1 257 1 322 

Tilskudd fra NIF 2 388 2 346 

Spillemidler til utstyr 426  324 

Sum inntekter 5 539 5 505 

   

Kostnader   

Lønn og sos. avgifter og kontordrift -1 489 -1 340 

Aktiviteter i klubb og krets -1 366 -1 327 

Krafttak ridebaner -1 478 -1 513 

Utbetalte utstyrsmidler-klubber -393 -324 

Utbetalte NRYF avgifter-kretsandel -297 -235 

HorsePro -1 321 -2 246 

Sum Kostnader -6 345 -6 985 

   

Resultat -806 -1 480 

GRENER MED GRENUTVALGENE   
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FUNKSJONSHEMMEDE 2016 2015 

Aktivitetsinntekter 1 975 1 832 

Aktivitetskostnader -1 980 -1 832 

Resultat -5 0 

 
SPRANG   

Aktivitetsinntekter 2 341 2 256 

Aktivitetskostnader -2 341 -2 256 

Resultat 0 0 

 
DRESSUR   

Aktivitetsinntekter 1 233 1 218 

Aktivitetskostnader -1 233 -1 218 

Resultat 0 0 

 
FELTRITT   

Aktivitetsinntekter 514 493 

Aktivitetskostnader -513 -493 

Resultat 1 0 

 
MOUNTED GAMES   

Aktivitetsinntekter 295 540 

Aktivitetskostnader -295 -540 

Resultat 0 0 

   

DISTANSE   

Aktivitetsinntekter 319 330 

Aktivitetskostnader -319 -330 

Resultat 1 0 

   

 
VOLTIGE   

Aktivitetsinntekter 153 157 

Aktivitetskostnader -153 -157 

Resultat 0 0 

   

KJØRING   

Aktivitetsinntekter 267 264 

Aktivitetskostnader -267 -264 

Resultat 0 0 

   

DRIFTSINNTEKTER TOTALT 31 024 32 075 

DRIFTSKOSTNADER TOTALT -30 101 -33 254 

   

Driftsresultat 923 -1 179 

Finansinntekter 77 181 

Finanskostnader -1 520 -35 

RESULTAT -521 -1 032 
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Dekning av kostnader til sportslige aktiviteter totalt kr. 22 876 
  

INNTEKTER 2016 

Tilskudd fra NIF            9 183 

Samarbeidsavtaler 540 

NRYF-startavgifter 1 257 

Innbetalte deltakerandeler 1 415 

Medlemsinntekt, FEI-lisens og årlig hestelisens 2 289 

Egne driftsinntekter (rytterlisens, hestereg.avg.) 5 436 

Salgsinntekter 212 

SUM 20 332 
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SAK 6  INNKOMMENDE FORSLAG OG SAKER 

SAK 6.1  NIFs endringer av lovnorm for særforbund, per 22.oktober 2015  

(Endringer merket i rødt eller overstrykninger) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Lov for Norges Rytterforbund 

 

(Vedtatt av Ryttertinget 22. mars 2015) 

 

 

Lov for Norges Rytterforbund, stiftet 10. desember 1915, med senere endringer, senest av  

22. mars 2015, godkjent av Idrettsstyret 1den 26.08.2015 

 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1 Formål 

(1) Norges Rytterforbunds formål er å fremme ridesporten i Norge, og representere denne idretten 

internasjonalt. 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge 

på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd. 

  

§ 2 Organisasjon 

(1) Norges Rytterforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer ridesport og som er 

medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan 

organiseres i særkretser/regioner. 

(2) Norges Rytterforbund  er medlem av NIF og Fédération Equestre Internationale (FEI) og skal følge 

deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for Norges Rytterforbund uavhengig av hva som 

måtte stå i rytterforbundets egen lov. 

(3) Opptak av nye idrettsgrener i Norges Rytterforbund, samt endring av Rytterforbundets navn, må 

forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idrettsgrenen faller inn under 

NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan Rytterforbundet fremme forslag om 

opptak av den nye idrettsgrenen på det første ordinære Idrettstinget. 

(4)Alle idrettslag som er tilsluttet Norges Rytterforbund plikter å overholde NIFs og Rytterforbundets 

regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak. 

 

§ 3 Oppgaver og kompetanse myndighet 
(1) Norges Rytterforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det 

imøtekommer de krav og utfordringer ridesportens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.  

(2) Norges Rytterforbund er den høyeste faglige myndighet for ridesporten i Norge. Med faglig myndighet 

menes myndighet i saker som omfatter ridesporten med følgende unntak:  

a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. 

b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener. 

                                                           
1 Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. Delegasjonsreglementet. 
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c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at 

Rytterforbundet selv iverksetter kontrollrutiner. 

d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j. 

(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av 

Norges rytterforbund.  

 

§ 4 Medlemskap 

(1) Alle idrettslag som organiserer ridesport og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i Norges 

Rytterforbund. 

(2) Søknad om medlemskap sendes Norges Rytterforbund via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme 

måte.  

 

§ 5 Kontingent/avgifter 

(1)Ryttertinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 

(2)Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på Ryttertinget. Styret kan 

frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i 

Rytterforbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 

gjelder tilsvarende. 

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

 

§ 6 Kjønnsfordeling  
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i 

Rytterforbundet skal det velges personer fra begge kjønn.  

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 

slik at det skal være minst 3 personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. 

Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes 

representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Ved valg/oppnevning av styre, råd, 
utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik 
at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert 
kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller 
ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 
(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én 
måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. 
Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er 
valgt/oppnevnt. 
(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke 
mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. 
(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon 

fra denne bestemmelsen.   

(4)Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt 
årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning. 

(5)Idrettsstyret2 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det 
skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være 
sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. 
Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/ oppnevning av gangen.  

  

                                                           
2 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.  
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§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.  

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst en 

måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person 
skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan 

møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i Rytterforbundet: medlem av styre, 

valgkomité, kontrollkomité, revisor, ankeutvalg, lovutvalg, Teknisk Komité reglement (TKr).  

(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger 

innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.  

Forslagsrett: 

a)  Styret i Rytterforbundet har forslagsrett til og på særforbundstinget.  

b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til særforbundstinget, 
og dets representant(er) har forslagsrett på særforbundstinget. 

c)  Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til særforbundstinget i saker 
som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har 
forslagsrett på særforbundstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

D)  Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under Ryttertinget. Kun 

representasjonsberettiget idrettslag/særkrets/region kan fremme forslag til behandling på Ryttertinget.  

(Flyttet fra punkt §7-6) 
 

(4) Talerett:  

(A) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært Rytterting i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.  

(B) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært Rytterting.  

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker  
(1) Arbeidstaker i Norges Rytterforbund er ikke valgbar til verv i Rytterforbundet eller overordnede 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i Rytterforbundet plikter å fratre tillitsvervet, og 

gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  

(2) Arbeidstaker i Rytterforbundet kan ikke velges eller oppnevnes som representant til Ryttertinget eller 

møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant 
som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 
(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold med Rytterforbundet.  

(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at Rytterforbundet gir de ansatte rett til å utpeke et eller 

flere medlemmer blant de ansatte til Rytterforbundets styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt 
eller oppnevnt. 
(6) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi 

dispensasjon.  Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt3 kan, når det foreligger særlige 
forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon 
i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for en valgperiode/oppnevning av gangen. 
(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.4    

 

                                                           
3 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement. 
4 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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§ 9 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til Norges 

Rytterforbund  
(1) En person som har en avtale med Norges Rytterforbund som gir vedkommende en økonomisk interesse 

i driften av Rytterforbundet er ikke valgbar til verv innen Norges Rytterforbund eller overordnet ledd. Det 

samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med 

økonomiske interesse i driften av Rytterforbundet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt 

av Norges Rytterforbund. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å 

fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 

representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 
oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen 
skjer 
(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt. 
 Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.  

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.5 Idrettsstyret5 kan, når det foreligger 
særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon 
i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen. 
 

§ 10 Inhabilitet  

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Norges Rytterforbund er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken.  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje 

så nær som søsken.  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd 

eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten 

til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære 

særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig 

tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

Rytterforbundet.  

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 

representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes 

standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg 

mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 

Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem 

delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville 

være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i 

god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør 

varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres 

uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det 

og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal 

vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.  

 

§11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i Norges Rytterforbund vedtaksføre når et 

                                                           
5 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement 
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flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 

stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig saksbehandling sendes 

kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves 

at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 

saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.  

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

§ 12 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse  

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som 

påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 

Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. Godtgjørelse til styret og GS/daglig leder skal 
klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
(1) Norges Rytterforbund er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i 

regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.8 

(2) Norges Rytterforbund skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver 

følger av § 21   

(3) Bankkonti skal være knyttet til Rytterforbundet og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4)For Norges Rytterforbund som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal Ryttertinget fastsette 

langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av 

langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom 

tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet. På særforbundstinget 
skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet og et 
langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd 
med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne 
når årsregnskapet fremlegges. For særforbund som ikke avholder ordinært særforbundsting hvert år, 
fastsetter styret årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig 
fremlegges disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene. 
(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av 

npositiv egenkapital. Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter 
regnskapsårets slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige 
styremedlemmer. Dersom Rytterforbundet har generalsekretær/daglig leder, skal også 
vedkommende signere. 

 

(6) Norges Rytterforbund kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 

sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal 

opplyses i note til årsoppgjøret. Rytterforbundet kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad 

fra forbundet og beslutning fra Idrettsstyret.  

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til forbundets størrelse og 

virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement 

knyttet til slike disposisjoner.  

 

 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  

 

                                                           
6 For eksempel møte per e-post. 
7 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
8 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 
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§ 14 Ryttertinget 

(1) Norges Rytterforbunds høyeste myndighet er Ryttertinget som avholdes annet hvert år.  

(2) Ryttertinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har 

representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller 

på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold 

til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 4 uker før tinget. 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før 

tinget. Elektronisk forsendelse anses som sendt. Tinget innkalles av styret med minst to måneders varsel 
til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene 
gjøres tilgjengelig på Rytterforbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det 
fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på 
tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag til særforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør Ryttertinget hhv. under godkjenning av innkalling 

og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

(4)Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på 

utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved 

godkjenning av saklisten. 

 

§ 15 Representasjon på Ryttertinget 
(1) På Ryttertinget møter med stemmerett: 

a. Norges Rytterforbunds styre. 

b. Representanter fra klubber etter følgende skala: 

For klubber t.o.m. 100 medlemmer   1 representant 

For klubber fra 101 t.o.m. 300 medlemmer  2 representanter 

For klubber med over 300 medlemmer 3 representanter, som er det høyeste 

antall representanter en klubb kan ha.  

c. 1 representant for hver rytterkrets/utvalg.  

(2)Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret 

etter fullmakt.  

(3)Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av Rytterforbundet. 

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er 

forhindret fra å møte 

b) Kontrollkomiteens medlemmer 

c) Valgkomiteens medlemmer 

d) Revisor 

e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de 

saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på tinget. 

 

§ 16 Ledelse av Ryttertinget 

Ryttertinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) 

representant(er). Tinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent behøver å være 
valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 
 

 

§ 17 Ryttertingets oppgaver 

(1)Ryttertinget skal:  

a) Godkjenne de fremmøtte representantene. 

b) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

c) Velge dirigent(er), referent(er)9 samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

d) Behandle årlige beretninger for Rytterforbundet. 

                                                           
9 Referent(ene) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representanter(er). 
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e) Behandle Rytterforbundets årlige regnskaper i revidert stand. 

f) Behandle forslag og saker. 

g) Fastsette kontingent og avgifter. 

h) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

i) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Rytterforbundets regnskap. 

j) Foreta følgende valg10:11 

1. President og visepresident12 

2. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer13 

Hvert 4. år velges henholdsvis president og 2 styremedlemmer. På det påfølgende ting 

velges det for 4 år visepresident og 3 styremedlemmer. 2 varamedlemmer velges på hvert 

Rytterting (for 2 år). 

3. Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

4. Ungdomskomité med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer 

5. Ankeutvalg med leder og 2-4 medlemmer og 1-2 varamedlemmer, ett av medlemmene 

skal være jurist. 

6. Lovutvalg med leder og 3 medlemmer. 

7. Representanter til ting og møter i de organisasjoner Rytterforbundet er tilsluttet eller gi 

styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

8. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

9. Bestemme sted og tid for neste Rytterting. 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

§ 18 Stemmegivning på Ryttertinget 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi 

stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det 

skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som 

er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes 

over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 

foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten 

av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange 

kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av 

stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt 

som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9. 

 

§ 19 Ekstraordinært Rytterting 

(1) Ekstraordinært Rytterting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 

a) Vedtak av forbundsstyret 

b) Vedtak av Ryttertinget. 

c) Vedtak av Idrettsstyret. 

d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste Rytterting representerte minst ¼ av de 

stemmeberettigede representanter.  

                                                           
10 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre tillitspersoner 
det er behov for. 
11 Særforbund kan ikke ha egne doms- og appellutvalg for behandling av straffesaker, se dog NIFs lov § 11-11 (2). 
Rytterforbundet må vurdere om det skal ha et eget disiplinær-/sanksjonsutvalg for behandling av saker etter 
egne kamp- og konkurranseregler.  
12 I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes 
13 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges 
til spesifikke oppgaver. 
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(2) Ekstraordinært Rytterting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.   

 

(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort 
tilgjengelig på Rytterforbundets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det 
fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal 
være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet. 
(4) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter 

 

(5) Ekstraordinært Rytterting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om 

innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.14 

 

(6)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under 
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig 
innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

 

§ 20 Norges Rytterforbunds styre 

(1)Norges Rytterforbund ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom 

tingene.  

(2) Styret består av : 

a)  President og visepresident  

b) 5 styremedlemmer  

c)  Ansattes representant, valgt av og blant administrasjonens ansatte. Vedkommende har  

  personlig vararepresentant   

d) Leder av Ungdomskomiteen. Vedkommende har personlig vararepresentant.   

(3)Styret skal15: 

1. Iverksette Ryttertingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

2. Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige 

myndighet. 

3. Påse at forbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 

som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for  at forbundet har en 

tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 

økonomistyring. 

4. Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 

5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, 

samt utarbeide mandat/instruks for disse. 

(4)Styret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller minst to styremedlemmer forlanger det. 
et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

(5)Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når internasjonale saker 

og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale Rytterforbundets styre møter med tale- 

og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

(6)Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater 

til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer. 

(7)I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, diskutere Rytterforbundets standpunkt i 

internasjonale idrettspolitiske saker. 

 

§ 21 Komiteer og utvalg 

(1)Norges Rytterforbund skal ha følgende faste komiteer: 

1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er 

nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 

 Kontrollkomité   
 

                                                           
14 Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig 
måte, jf. NIFs lov § 2-19 (2). 
15 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret.  
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a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Rytterforbundets økonomi. Kontrollkomiteen 
skal påse at Rytterforbundets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner 
er i samsvar med Rytterforbundets lov og beslutninger fattet av særforbundstinget. 
Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at Rytterforbundets interne økonomiske 
kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  
 

b) Kontrollkomiteen skal påse at Rytterforbundets regnskapsførsel er pålitelig og at dets 
årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for Rytterforbundets drift og 
finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere 
Rytterforbundets finansielle stilling, forvaltning og drift.  

 

c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og 
utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte 
revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har 
utført der den finner det hensiktsmessig.  

 

d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til 
særforbundstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/ årsregnskapene og 
Rytterforbundets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, 
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.  

 

e) For særforbund som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning til det 
enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner 
nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til Rytterforbundets styre og 
revisor.  

 

f) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den 
ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke 
være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides 
av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av 
ekstra arbeidsoppgaver for revisor. 

 

2. Valgkomiteen velges på Ryttertinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av 

valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

(2)Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (3) pkt. 5. 

(3)Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer. De møter 

med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

 

§ 23 Avtaler og samarbeid mellom Rytterforbundet og næringslivet 

Avtaler og samarbeid mellom Rytterforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 

 

§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  
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§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud 

Idrettsstyret og styret i Rytterforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd 

tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, 

medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 

 

§ 26 Lovendring 

(1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Rytterting etter å ha vært oppført på 

saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 

Rytterforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.16 

Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt17 pålegge 

nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  

(4) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av Rytterforbundet selv.  

 

§ 27 Oppløsning – Sammenslutning- utmelding 

(1)Forslag om oppløsning av Norges Rytterforbund må først behandles på ordinært Rytterting. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Rytterting 3 måneder senere. For at 

oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

(2)Ved oppløsning eller annet opphør av Norges Rytterforbund, tilfaller forbundets overskytende midler 

etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller 
Rytterforbundets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig 
støtte/spillemidler til disse eiendeler. 
(3)Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og 

nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 

26. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
16 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.  
17 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.  
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SAK 6.2  ARBEIDET MED ETIKK OG OMDØMME 

Forbundsstyret nedsatte 25. februar 2016 et utvalg som fikk til oppgave å oppdatere forbundets 
regelsett ved behandlingen av disiplinærsaker og andre spørsmål knyttet til etikk og omdømme. 
Utvalget besto av Torunn Knævelsrud og Tom Brunsell fra TKr, samt Lill Svele og Hallgeir Oftedal fra 
forbundsstyret. 
 
Utvalgets innstilling ble levert NRYF i august 2016, og realitetsbehandlet i forbundsstyret 14. oktober.  
Ved forbundsstyrets behandling ble det lagt vekt på at det er gunstig og formålstjenlig å samle 
behandlingen og policyspørsmål knyttet til etikk og omdømme i forbundsstyret, i stedet at slike saker 
skal behandles av underliggende utvalg.  Forbundsstyret sluttet seg til utvalgets anbefaling om at det 
ikke er nødvendig med eget «disiplinærutvalg» i NRYF, fordi TKr allerede har en kompetanse på 
saksbehandlingen. Samtidig ble det konstatert at saksbehandlingsreglene i KR tillegg ni og ti er 
tilfredsstillende. 
 
Forbundsstyret sluttet seg til utvalgets innstilling om at «Etiske regler for omsetning av hest» utgår 
som vedlegg til KR og i stedet tas inn som en veiledning på forbundets nettsider. 
Utvalget drøftet også behovet for Etisk råd og mandatet til dette rådet. Det ble fra utvalget konstatert 
at mandatet til rådet er 24 år gammelt, og at det i mandatet eksisterer oppgaver som ikke lenger 
tillegges rådet. Det gjelder behandlingen av straffesaker, som nå ivaretas av domsutvalget i NIF. 
Utvalget anbefalte at «tatt i betraktning rådets meget begrensede aktivitet, både med tanke på egne 
initiativ og manglende innspill fra andre relevante organer og personer, ser utvalget det som 
hensiktsmessig at rådets eksistens opphører når inneværende periode utløper i 2017». 
Med utgangspunkt i ønsket om å samle arbeidet med omdømmebygging og etikk i forbundsstyret ble 
det gjort følgende vedtak 14. oktober 2016 
 
Forbundsstyrets innstilling til ryttertinget: 
Ryttertinget slutter seg til forslaget om å avvikle Etisk råd og samle det overordnede ansvar og arbeid 
med etikk og omdømme i forbundsstyret.  
 

  



NORGES RYTTERFORBUND 
 

Side 150 av 164 
 

SAK 7  TILSETTE STATSAUTORISERT/REGISTRERT REVISOR OG FASTSETTE HONORAR 

 
FS forslag til vedtak:  
FS fremmer forslag om at revisjonsfirmaet AS Revision v/statsautorisert revisor Otter Brødholt 
tilsettes som revisor, og at honoraret fastsettes av forbundsstyret i henhold til gjeldende satser. 
 
 
SAK 8  FASTSETTE KONTINGENT FOR DE ETTERFØLGENDE 2 ÅR 

 
Anledning til å erstatte dagens abonnementsordning for Hestesport med kontingent 
 
Medlemsbladet Hestesport 
Medlemsbladet Hestesport er fortsatt en viktig informasjonskanal til våre medlemmer, og en 
medlemsundersøkelse i 2013 viser at betalingsvilligheten for en digital utgave ikke er like høy.  
Det ligger et grunnleggende prinsipp om at Hestesport skal produseres til selvkost. Imidlertid utgjør 
bladets annonseinntekter en betydelig andel av NRYFs frie inntekter (ca. 1 mill årlig). Et obligatorisk 
abonnement gir således forutsigbarhet i opplagstall og inntekt til NRYF. I tidligere behandlinger på 
Ryttertinget (2011 og 2013) har det ligget som en forutsetning at fjerning av obligatorisk 
abonnements-ordning må erstattes av en klubbkontinegent. 
 
Rekruttering 
Mange rideklubber melder om et uttalt behov for rekrutteringsmedlemskap eller 
rideskolemedlemskap med lav medlemskontingent. En lav pris på førstegangs innmelding i klubb, 
fordrer at det ikke ligger krav om obligaotrisk abonnement på Hestesport. FS åpner for muligheten til 
at klubber kan tilby et slikt rekrutteringsmedlemskap, men det må utredes nærmere hvilke 
konsekvenser dette har for opplaget av Hestesport. Det må også ligge klare avgrensninger/krav i et 
slikt type medlemskap, med tanke på anledning til å løse lisens, alder, rideskoleaktivitet og lignende. 
FS anbefaler derfor at Tinget ikke gjør vedtak rundt dette. 
 
Forslag til vedtak: 
Forbundsstyret gis i kommende tingperiode fullmakt til å vurdere og eventuelt endre dagens 
obligatoriske abonnementsordning for Hestesport. Forbundsstyret gis anledning til å ilegge sine 
medlemslag kontingent, jf NRYFs lov § 5 1. ledd. Kontingenten kommer i så fall istedenfor dagens 
obligatoriske abonnementsordning for Hestesport.  
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SAK 9  BEHANDLING AV BUDSJETT 
 
9.1 Innledende kommentarer til budsjettforslag for år 2017og 2018 
 
Budsjetteringsarbeidet for neste periode har utgangspunkt i Rytterpolitisk dokument (RPD 2015-2019) 
i tillegg til styrets intensjoner om å sikre stevnearrangørsystem og egenkapital. 
Budsjetteringsprosessen er gjennomført av ledelsen, med bred inkludering av budsjettansvarlige. 
 
FS uttalte Satsingsområder «Enklere aktivitet» og «Flere medlemmer» har vært hovedfokus i denne 
budsjetteringsperioden ved å budsjettere tiltak som kan legge til rette for økt medlemsmasse og 
enklere aktivitet i kretser og klubber. I tillegg har videre toppsportSatsing og godt omdømmearbeid 
vært prioriterte områder. 
 
Inntekter 
Som hovedtrekk for neste budsjettperiode er utfordringen at aktivitetstilskuddene, fra 
Kulturdepartementet via Norges Idrettsforbund, hovedsakelig har stagnert og det samme gjelder for 
annonser og abonnementsinntekter for Hestesport. Sistnevnte på linje med mediasamfunnet for øvrig 
  
Rytterlisenssatser og abonnementspris på Hestesport er ikke oppjustert, da forventet vekst i 
medlemstall vil på sikt gi økte inntekter. Men dette er kontinuerlig til vurdering, for å justere satser og 
priser i forhold til inntektsmuligheter og potensiale. 
 
Samarbeidsavtale med Agria fortsetter for begge årene. Avtalen med Horze Norge løper ut 2017 og 
forhandlingene om fornyelse innledes i løpet av sesongen og vi regner med videre samarbeid. Det 
øvrige 
Sponsorarbeid er i full gang med systematisk kontakt med potensielle samarbeidspartnere, på alle 
samarbeidsnivåer. I tillegg til å forbedre NRYF som en attraktiv samarbeidspartner, gjennom aktiviteter 
og informasjonsarbeid, i alle kanaler. 
 
Vi budsjetterer med offentlig støtte til antidopingarbeid med NOK 500.000 kr. for begge budsjettårene.  
 
Refusjon av merverdiavgiften er budsjettert med NOK 1,5 mill. pr år, eller ca. 5 % av 
refusjonsgrunnlaget. 
 
Kostnader 
Budsjettforslaget er basert på inntektsprognose og kostnadene er satt opp slik at den sikrer normal 
drift og dekning av vedtatte forpliktelser. 
 
Vedlagte budsjettforslag er utarbeidet på aktivitetsnivå med vekt på Satsingsområdene «Enklere 
aktiviteter» og «Flere medlemmer». Mål om kvalifisering og deltagelse i VM 2018 i USA er budsjettert. 
Vekst av andre driftskostnader og ordinære lønnskostnader er regulert med ca. 3 % for begge 
budsjettårene, i samsvar med forventet forhandlingsresultat på riksplan i arbeidslivet (NHO/LO). 
 
Det følger en ytterligere utvikling av stevnearrangørsystem da driften i CompetIT er vedtatt å avvikles i 
2017 og HorsePro flyttes til annet IT selskap, med større bærekraft og kompetanse. Ny drift og 
utvikling er budsjettert og dekkes med eksisterende regiontilskudd, stevneavgifter og 
annonseinntekter på HorsePro. 
 
Ved regnskapsavslutning for forrige budsjettperiode var egenkapital NOK 2 346.000. Styrets intensjon 
for neste budsjettperiode er å sikre budsjettdekning for nevnte Satsingsområder, sikre lønnsomt og 
driftssikkert stevnearrangørsystem og gradvis øke egenkapital i årene fremover. 
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Vedlagte budsjettforslag viser et årlig overskudd NOK 532 000 i 2017 og NOK 94 000 i 2018. Som følge 
av resultatet vil neste budsjettperiode avsluttes med en egenkapital på NOK 2 972.000, noe som 
tilsvarer ca 10% av totalomsetningen i NRYF.  
 

BUDSJETTFORSLAG FOR ÅR 2017 OG 2018 - TOTALT   

Verdi NOK pr 1000    

 Regnskap  Budsjett  Budsjett  

 2016 2017 2018 

INNTEKTER    

Salgsinntekter                      2 550                    3 173                   3 757  

    

Medlemsinntekter                    11 864                  12 307                12 593  

    

Tilskudd og stipend                    11 335                  12 353                13 134  

    

Andre inntekter                      5 467                    6 577                   8 129  

    

SUM DRIFTSINNTEKTER                    31 216                  34 410                37 612  

    

    

KOSTNADER    

    
Idrettsmateriell og trykking 
Hestesport -                    1 957  -                 2 146  -               2 340  

    

Lønnskostnader -                    9 468  -              10 928  -             11 570  

    

Driftskoskostnader -                 15 651  -              18 134  -             20 613  

    

Tilskudd og støtte -                    3 219  -                 2 728  -               3 055  

    

SUM DRIFTSKOSTNADER -                 30 294  -              33 936  -             37 578  

    

Finansposter -                    1 444                          58                        60  

    

RESULTAT -                       521                        532                        94  
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BUDSJETTFORSLAG FOR ÅR 2017 OG 2018 - Aktivitet     

Tekst Regnskap  Budsjett  Budsjett  

  2016 2017 2018 

ADMINISTRASJON OG ØKONOMIAVDELING    
      Inntekter    
Salg idrettsmateriell 499 536 589 

Hesteregistrering og hestepass 1723 1811 1841 

Rytterlisens 4954 5150 5355 

Tilskudd fra NIF 1596 1612 1628 

Diverse inntekter 1763 2090 2100 

     Sum inntekter 10536 11198 11515 

     Kostnader    
Varekostnad -745 -741 -750 

Lønnskostnader -2533 -2722 -2805 

Driftskostnader (husleie, kontordrift, IT) -1055 -1073 -930 

Reise og oppholdskostnader -82 -67 -69 

Andre driftskostnader -353 -691 -704 

STYRE AVD. 20    
Møtekostnader -264 -261 -263 

Sum driftskostnader adm. og styre -5032 -5556 -5521 

     Resultat 5504 5643 5994 

    

    
MARKED OG INFORMASJON    
HESTESPORT BLAD OG NETTSIDE    
     Inntekter    
Annonsesalg i blad og nettside 1141 1210 1248 

Abonnementsalg 3532 3726 3767 

     Sum inntekter 4673 4936 5015 

     Kostnader    
Trykking og grafisk formgiving -811 -795 -837 

Lønn og sos.avg. redaksjon og media -619 -1160 -1195 

Blad og WEB redaksjonskostnader -1674 -1586 -1445 

Utbetalt provisjon av annonsesalg -261 -230 -237 

     Sum kostnader -3365 -3771 -3713 

      Resultat 1308 1165 1302 

    
MARKED OG INFORMASJON    
Driftsinntekter og samarbeidsavtaler 575 1454 1786 

Lønnskostnader inkl. sosiale avg. -944 -1116 -1149 

Driftskostnader -621 -1688 -1963 

    Sum kostnader -1564 -2804 -3112 

    Resultat -989 -1350 -1326 
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BUDSJETTFORSLAG FOR ÅR 2017 OG 2018 - Aktivitet     

Tekst Regnskap  Budsjett  Budsjett  

  2016 2017 2018 

A K T I V I T E T     
ORGANISASJON SPORT    
Inntekter    
Tilskudd fra NIF og annen off. støtte 633 770 778 

Konferanser og andre aktivitetsinntekter 364 383 905 

Sponsorinntekter 295 125 125 

     Sum inntekter 1292 1278 1808 

Kostnader    
Innkjøp premier og idrettsmateriell -118 -115 -210 

Lønnskostnader inkl. sos. avgifter -2753 -2905 -2975 

Driftskostnader -1867 -2053 -3305 

Tilskudd NIHF og klubbstøtte -444 -360 -382 

Sum  kostnader -5183 -5433 -6872 

     Resultat -3892 -4156 -5064 

    
UTDANNING OG TEKNISKPERSONELL    
Inntekter    
Tilskudd fra NIF 1033 1383 1420 

Kurs inntekter 460 459 469 

     Sum inntekter 1493 1842 1889 

Kostnader    
Lønn og sos. avg. -350 -599 -610 

Driftskostnader utdanning -1354 -1399 -1440 

Sum kostnader -1704 -1998 -2050 

     Resultat -210 -157 -162 

    
KLUBB/KRETS, ORGANISASJONUTVIKLING    
Inntekter    
Dridtsinntekter stevnearrangørsystem 251 651 1374 

Årlig hestelisens 1469 1480 1495 

NRYF stevneavgifter 1006 1083 1110 

Tilskudd fra NIF 2388 2438 2526 

Spillemidler til utstyr 426 468 515 

    Sum inntekter 5539 6120 7020 

Kostnader    
Lønn og sos. avgifter og kontordrift -1489 -1533 -1591 

Aktiviteter i klubb og krets -1366 -1510 -1590 

Krafttak ridebaner -1478 -1480 -1495 

Utbetalte utstyrsmidler-klubber -393 -468 -515 

Utbetalte NRYF avgifter-kretsandel -297 -252 -259 

HorsePro -1321 -1549 -2280 

     Sum Kostnader -6345 -6792 -7730 

     Resultat -806 -672 -711 
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BUDSJETTFORSLAG FOR ÅR 2017 OG 2018 

Tekst Regnskap  Budsjett  Budsjett  

  2016 2017 2018 

GRENER MED GRENUTVALGENE    

    
FUNKSJONSHEMMEDE    
Aktivitetsinntekter 1975 2394 2915 

Aktivitetskostnader -1980 -2394 -2915 

     Resultat -5 0 0 

SPRANG    
Aktivitetsinntekter 2341 2350 2800 

Aktivitetskostnader -2341 -2350 -2800 

     Resultat 0 0 0 

DRESSUR    
Aktivitetsinntekter 1233 1292 1291 

Aktivitetskostnader -1233 -1292 -1291 

    Resultat 0 0 0 

FELTRITT    
Aktivitetsinntekter 514 501 491 

Aktivitetskostnader -513 -501 -491 

     Resultat 1 0 0 

MOUNTED GAMES    
Aktivitetsinntekter 295 367 372 

Aktivitetskostnader -295 -367 -372 

    Resultat 0 0 0 

DISTANSE    
Aktivitetsinntekter 319 393 402 

Aktivitetskostnader -319 -393 -402 

     Resultat 1 0 0 

VOLTIGE    
Aktivitetsinntekter 153 153 160 

Aktivitetskostnader -153 -153 -160 

     Resultat 0 0 0 

KJØRING    
Aktivitetsinntekter 267 133 148 

Aktivitetskostnader -267 -133 -148 

     Resultat 0 0 0 

    
DRIFTSINNTEKTER TOTALT 31 216 34 410 37 612 

DRIFTSKOSTNADER TOTALT -30 293 -33 936 -37 578 

    
Driftsresultat 923 474 34 

Finansinntekter 77 78 82 

Finanskostnader -1520 -20 -21 

     RESULTAT -521 532 94 
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9.2 Kommentarer til budsjettet 2017 – 2018 
 
Budsjettet for 2017 og 2018 har til hensikt å gjenspeile NRYFs organisasjon og aktiviteter. 
Forbundsstyret har vært opptatt av å synliggjøre offentlige tilskudd og øremerkede midler, under de 
respektive aktivitetsområder.  
 

Det er dog noen kontoer som er sammenslått til større summer, som ikke gir detaljert oversikt. 

Kommentarene under har til hensikt å gi en ytterligere spesifisering av de enkelte poster. 

 

ADMINISTRASJON 
Inntekter: 

Salg idrettsmateriell Rideknappen, kursbok Grønt Kort, etc. 

  

Diverse inntekter Momsrefusjon, rytterskadeforsikring, andre 
bonuser etc. 

 
Kostnader: 

Varekostnad Innkjøp av idrettsmateriell for videresalg 
FEI pass 

Andre driftskostnader Utgifter til Idrettsbutikken 
Forsikring, kontingenter og tap på fordringer. 

 

 
MARKED OG INFORMASJON 

 
HESTESPORT BLAD 
Inntekter: 

Abonnement Hestesport 
 

Budsjett er basert på prinsippet om selvkost,  
dvs. produksjon og distribusjonskostnader blir 
dekket av abonnementsinntekter. 

 
Kostnader: 

Redaksjonskostnader medlemsblad  Kjøp av artikler og bilder, porto og distribusjon,  

www.hestesport.no Utvikling og drift, nyheter fra Hestesport på 
nettet. 

 
MARKED OG INFORMASJON 
Inntekter: 
 

Driftsinntekter, sponsor og samarbeidsavtaler 
 

Annonseinntekter rytter.no, sponsor og 
samarbeidsavtaler 

 
Kostnader: 

Driftskostnader  Markeds og profileringstiltak knyttet til ulike 
prosjekter, stevner og arrangement. Bygging av 
profiler som vil synliggjøres ovenfor media. 
Generelt informasjons- og pressearbeid. 
Sponsorarbeid. Tiltak på web og sosiale medier. 
Videreutvikling av nettsider. 

 
 



NORGES RYTTERFORBUND 
 

Side 157 av 164 
 

AKTIVITET 
SPORT 
Inntekter: 

Aktivitetstilskudd fra NIF, Bidrag fra Det 
Kongelige Landbruks- og Matdepartement for 
antidoping arbeid 
 
Aktivitetsinntekter 
 
Sponsoravtaler 

Andel tilskudd tildelt Norsk Islandshestforening  
Øvrig tilskudd er fordelt på grener og avdelinger. 
Dette fremgår av budsjettet. 
 
Andeler fra deltagere på felles konferanser. Salg 
tollpapirer. 
Barteravtale Horze Norge (landslagsjakker) 
Agria Dyreforsikring (veterinærer). 

Kostnader: 

Driftskostnader Kontor, IT, felleskostnader, FEI reglement og 
kalender, antidoping og talentprogram.  

Tilskudd NIHF Andel aktivitetstilskudd fra NIF + Barn- og unge- 
midler tildelt Norsk Islandshest forening. 
Støtte til stevnearrangører. 

 
                                           UTDANNING OG TEKNISKPERSONELL 
Inntekter: 

Tilskudd fra NIF øremerket barn, unge og bredde 
 
Kursinntekter 

Sentrale prosjekter relatert til trenerutvikling, 
Grønt Kort og andre utdanningstiltak. 
Andeler fra deltakere for kursene trener I og II. 

Kostnader: 

Aktivitetskostnader Prosjekter relatert til trenerutvikling, 
Utdanningstiltak lokalt. Kostnader til komiteer 
og teknisk personell, Nasjonal og internasjonal 
utdanning. Kursene trener I og II.  

 

                                    KLUBB, KRETS OG BREDDE  
 
ORGANISASJON OG UTVIKLING 
Inntekter: 

Tilskudd fra NIF Tilskudd øremerket barn, unge og bredde 
Regiontilskudd. 

Kostnader: 

Aktiviteter klubb og krets 
 
 
HorsePro/stevnearrangørsystemet 

Sentrale prosjekter relatert til klubbleder-
utvikling, klubbguider, samt aktivitetstiltak for 
barn og unge i regi av krets og klubb. 
Drift og utvikling av stevnearrangørsystemet 
+ andel av stevneavgifter. 

 
                                GRENER MED GRENUTVALGENE 

Aktivitetsinntekter Tilskudd fra NIF - aktivitet barn, unge og bredde, 
utviklingsorientert ungdomsidrett og 
grentilskudd. Samarbeidsavtaler grenrelatert. 
Andeler fra ryttere for trening og kurs. 

Aktivitetskostnader Aktivitetsmidler disponeres via 
Grenutvalgene og brukes i henhold til 
sportsplaner og reglement for bruk av midlene. 
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SAK 10 VALG 
 
Valgkomiteens innstilling:  
10.1 VALG AV FORBUNDSSTYRET 
 President  Tore Sannum    Velges for 2 år* 
 Visepresident  Ingvild Østli    Velges for 4 år   
 Styremedlem  Totto Hartmann   Velges for 2 år** 

Styremedlem Hallgeir Oftedal    Ikke på valg 
 Styremedlem  Sissel Haugslien    Velges for 4 år 
 Styremedlem  Jan Fredrik Furøy   Velges for 4 år  
 Styremedlem  Ellen Dehn Arvesen   Velges for 4 år  
 Varamedlem Arne Falbach    Velges for 2 år 
 Varamedlem  Elsa K. Klakegg     Velges for 2 år 

 
*Velges for restperiode på 2 år etter Stian Øglænd 
**Velges for restperioden til Ingvild Østli, som er innstilt som Visepresident 

 
I tillegg vil FS bestå av Ansattes representant og Ungdomsrepresentant (leder av Ungdomskomiteen). 
 
Presentasjon av innstilt, nytt forbundsstyre: 
President for 2 år: 
Tore Sannum, 58 år, Rælingen Rideklubb.                                                                                                    
Topplederjobber og/eller medlem av konsernledelsen i en rekke større selskaper, bl.a SAS, Egmont, 
DFDS og Aller Media. Nå partner og daglig leder i Hektner Gruppen.  Bred erfaring fra styreverv i 
næringslivet nasjonalt og internasjonalt. Lang tilknytning til hestemiljøet og var initiativtager 
til oppstart av Rælingen Rideklubb. Opprinnelig fra Oslo, men har bodd i Tromsø, Haugesund og 
Trondheim. Engasjert i flere utvalg i NRYF, er sprangdommer, og er nå styreleder i CompetIT. 
 
Visepresident for 4 år: 
Ingvild Østli, 29 år, Hedemarken Rideklubb 
Ansvarlig for digitale medier og barne- og ungdomsarbeid hos Landsforeningen for Nyrepasienter og 
Transplanterte. Leder av første Ungdomskomiteen i NRYF, ungdomsrepresentant i styret fra 2011 og 
fast styremedlem fra 2015. Har vært ansvarlig for svar på NIF-høringer og representert NRYF på 
ledermøter i NIF og Særforbundenes fellesforbund (SFF). 
 
Styremedlem for 2 år: 
Totto Hartmann, 57 år, Bærum Rideklubb                                                                                            
Megler, jobber internasjonalt. Lang idrettskarriere fra seiling. Engasjert i ryttersporten siden 2000 
gjennom datter som er aktiv sprangrytter. Visepresident i NRYF fra 2015-17. Representert NRYF på FEI 
årskonferanse. 
 
Styremedlemmer for 4 år: 
Sissel Haugslien, 53 år, Midt-Troms Hestesportklubb                                                                             
Naturterapeut på Finnsnes. Vært leder av Troms Rytterkrets i 5 år og medlem av anleggsutvalget i 
Troms Idrettskrets. Møtende vara til styret i NRYF 2015-2017. 
 
Jan Fredrik Furøy, 55 år, De Norske Officerers Rideklub                                                                            
Leder teknisk avdeling i SAS. Leder for grenutvalget i distanse i 6 år, vært medlem av Etisk Råd, 
Hestevelferdsutvalget og er Internasjonal dommer i distanse. Møtende vara til styret i NRYF 2015-16,  
styremedlem 2016-17. 
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Ellen Dehn Arvesen, 58 år, Tanum Rideklubb 
Advokat og partner i Brækhus Advokatfirma DA, og leder av selskapets kontor i Sandvika. Lang erfaring 
fra forskjellige stillinger i Asker og Bærum Politidistrikt. Erfaring fra styrer i næringsliv og frivillige 
organisasjoner. Vært toppidrettsutøver i langrenn og har lang fartstid i ryttersporten. Nå aktiv 
dressurrytter selv og hun har også en datter som er aktiv dressurrytter. Styremedlem i Tanum 
Rideklubb fra 2016.                                                                                                                                                                                
 
Varamedlemmer for 2 år: 
Arne Falbach, 55 år, Moldegaard Ryttersportsklubb                                                                                            
Siviløkonom, Seniorrådgiver i Astrea, som tilbyr tjenester innen rekruttering, strategisk ledelse og 
karriererådgiving.  Erfaring fra styrer i næringsliv og frivillige organisasjoner.       Har i de siste to år vært 
leder av Hordaland Rytterkrets, og følger opp datter som er aktiv dressurrytter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Elsa Kuhnle Klakegg, 59 år, Bergen Rideklubb                                                                                                
Kiropraktor og Daglig leder i Nestun Kiropraktor klinikk/NEMUS.                                                      

Utdannet steward og sprangdommer. Har vært styremedlem, nestleder og leder av Hordaland 
Rytterkrets, og er nå nestleder i Bergen Rideklubb. 
 
10.2  VALG AV KONTROLLKOMITÉ (samtlige velges for 2 år) 
Leder   Sverre Fordal 
Medlem Giert Spæren 
Medlem Pernille Kring Gulowsen 
Varamedlem Stig Wettrre-Johnsen 
Varameldem Ann Krisitn Schau Mathisen  
 
10.3 VALG AV UNGDOMSKOMITÉ 
Leder  Thora Ranum Nyhagen   velges for 2 år 
Medlem  Kristoffer Tvete    velges for 2 år  
Medlem  Signe-Christine Forberg Lillerud  velges for 2 år  
Medlem Alexander Skuggedal Bårreng  velges for 2 år   
Medlem  Gry – Merethe Løkken Dobloug  velges for 2 år 
Varamedlem Kristine Johansen   velges for 2 år 
Varamedlem Vilde Hansen Langvandsbråten  velges for 2 år 

 

Presentasjon av innstilt, ny ungdomskomité: 

Thora Ranum Nyhagen  

Alder: 23 år    

Yrke : Assistent i Tilrettelagte tjenester i Nord-Aurdal kommune 

Tilknytning til ryttersporten: Jeg har to egne hester og  har drevet med både sprang og dressur, men 

driver nå med kjøring. 

Medlem i: Valdres Ride og Kjøreklubb 

Andre verv: Styremedlem og ungdomsrepresentant i Valdres Ride og Kjøreklubb 

Fanesaker: Siden jeg hørte om Ryttersport mot mobbing har jeg likt det prosjektet veldig godt for jeg 

syns alle hører til i ryttersporten og en del av oss som driver med hest har ofte stallen som et fristed 

når andre ting er vanskelig og da syns jeg at stallen skal være mobbefri. 

 
Signe-Christine Forberg Lillerud 
Alder:  18  
Yrke: Jeg går nå på Jessheim videregåendeskole på IKT servicefag 
Tilknytning til ryttersporten: Jeg er hesteeier til en hest ridd av min søster. Jeg startet i rideskolen da 
jeg var 7. Jeg fikk min første ponni i 2010 og etter hvert Vestenaas Padova Nova som tok meg opp i 
klassene. Han ble etterfulgt Højmarks Afrodite, som min søster nå rir og jeg er derfor på hestejakt.  
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Medlem i: Jeg er nå medlem i Nannestad Hestesportsklubb 
Andre verv: Jeg satt i elevrådet i gjennom hele ungdomskolen, og 1 klasse på videregående.  
Fanesaker: Jeg har sittet i komiteen i 2 år og det har vært en morsom periode med mye læring og 
spennende arbeid. Jeg vil jobbe videre med å promotere ryttersport mot mobbing da dette er ett viktig 
tema ute i sporten, og i stallen. Jeg tenker det at det er viktig å få med oss hele hestemiljøet på dette 
prosjektet og ikke bare rytterne. Jeg har også ett større ønske om at ungdomskomiteen skal bli 
synligere og bli hørt mer. Slik at vi kan få frem våre stemmer tydeligere.  
 
Kristoffer Tvete 
Alder:  21 
Yrke: Personalsjef på REK AS 
Tilknytning til ryttersporten:  
Medlem i: Råde og Onsøy rideklubb 
Andre verv: Leder av ungdomsstyret og styremedlem av hovedstyret i Onsøy og Råde rideklubb.  
Fikk i 2016 Ildsjelprisen i Østfold for sitt arbeid med ryttersporten i sitt hjemfylke. 
Fanesaker: Har vært nestleder i ungdomskomiteen i 3 år, deltatt aktivt i prosjektet ryttersport mot 
mobbing 

 
Alexander Skuggedal Bårreng 
Alder:  17 
Yrke:  Student 

Tilknytning til ryttersporten: Deltar aktivt i stallmiljøet i klubben, bidrar til arrangement av 
stevner og jobber i stallen 
Medlem i: Vestre Bærum Rideklubb 
Andre verv: Medlem av juniorstyret i Vestre Bærum Rideklubb. Konfirmasjonsleder Ullern Kirke 
Fanesaker: I og med at ridning er veldig kvinnedominert brenner jeg for å få vist fram sporten til gutter 
og få økt andelen gutter til sporten. 
 
Gry – Merethe Løkken Dobloug   
Alder:  22 Yrke :  Student   
Tilknytning til ryttersporten: Har holdt på med hest siden jeg var liten. Har hatt en del hester på fôr. 
Har gått hestelinja på vgs, gikk ut i lære etter to år der og fikk fagbrev i hestefaget. Sommeren 2016 
endte jeg endelig opp med å kjøpe meg min helt egen hest!   
Medlem i: Sandnes og jæren rideklubb   
Andre verv: Utenom hest og skole og jobb, spiller jeg også håndball.   
Fanesaker: Det jeg ønsker å fortsette å jobbe med er stallpotet som jeg er prosjekt leder for. Og jeg vil 
jobbe med å synliggjøre ungdomskomitên enda mer! Få oss ut å fram i Norge slik at alle vet hvem vi er 
og hva vi gjør. Har og lyst til å reise ut til andre klubber og kretser for å se hvordan andre har det og 
hva de gjør. 
 
Kristine Johansen, varamedlem 
Alder: 22   
Yrke :  Student 
Tilknytning til ryttersporten: Rideskole fra 2002-2011. Egen hest fra 2011 til dags dato. 
Medlem i: Sørlandsparken Rideklubb 
Andre verv: Leder i ungdomskomiteen i Sørlandsparken Rideklubb 
Fanesaker: Å inspirere og hjelpe til med å få ungdommer i klubbene til å engasjere seg til å få et sosialt 
og inkluderende miljø.  
 
Vilde Hansen Langvandsbråten, varamedlem 
Alder: 20   
Yrke : Utdannelse innen barn- og ungdomsarbeid. To arbeidsplasser. 
Tilknytning til ryttersporten: Drevet med hest i 16 år, har to egne hester og starter både sprang og 
dressur. Ønsker å ta ridelærerutdanning. Underviser barn i egen klubb og staller i nærmiljøet. 
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Medlem i: Hønefoss og Ringerike Rideklubb 
Andre verv: På vgs var jeg områdeleder, medlem i elevråd og skolens arbeidsmiljøutvalg. Tillitsvalgt for 
15 ansatte på jobb 
Fanesaker: Ønsker å få fremmet «Ryttersport mot mobbing» enda mer og bruke tid på dette 
prosjektet. 
 
10.4 VALG AV ANKEUTVALG (velges for 2 år) 
Leder  Anja Bech 
Medlem Eivind Davik 
Medlem Anne Gina Fredriksen 
Medlem Arnt Ove Bjerkaas 
Medlem Kari Heistad 
Varamedlem Bengt Hope 
 
10.5 VALG AV LOVKOMITÉ  (velges for 2 år) 
Leder  Elisabeth Heber 
Medlem Per Gulaker 
Medlem Lill Svele 
Medlem Harald Farbrot  
 
Valgkomiteen har bestått av Kjersti Fotland (leder), Per Anders Owren og Beate Hunhammer. 
Forslagene anbefales enstemmig av valgkomiteen.  
 
 
10.6 VALG AV REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER 

 
Forslag til vedtak: 
FS gis mandat til å velge representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. 
 
10.7  VALGKOMITÉ 
Forbundsstyrets forslag valgkomite 2017-2019: 
 
Følgende 2 medlemmer stiller til gjenvalg: 
Leder   Kjersti Fotland 
Medlem  Beate H. Hundhammer 
 
Følgende foreslåtte nye kandidater 
Medlem  Haldor Bråstad  
Varamedlem  Tormod Bakke Johnsen 
 
Presentasjon av nytt foreslått medlem: 
Haldor Bråstad  
Født 1958 fra Gjøvik. 
Medlem av Starum rideklubb.  
Er bonde og driver stor gård på Gjøvik med blant annet hester. Drifter camping plass og er utbygger. 
Han har sittet i kommunestyret for Senterpartiet. Kom inn i sporten pga datter som red feltritt. Sittet i 
grenutvalget som leder siden 2009 og i Etisk råd i 2012. Stor dugnadsånd og engasjert i sporten.  
 
Presentasjon av nytt foreslått varamedlem: 
Tormod Bakke Johnsen  
Født 13.10.1960  
Medlem Halden Rideklubb.  
Han er en av Norges største oppdrettere. Han har selv ridd sprang og dressur, men er i dag hesteeier 
og oppdretter.  
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SAK 11 BESTEMME STED FOR NESTE RYTTERTING 
Ryttertinget 2019: 
 
Forslag til vedtak:  
FS fremmer forslag om å gis mandat til å bestemme sted for Ryttertinget 2019. 
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