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D A G S O R D E N 
 Oppland Rytterkrets` 35. ordinære ting onsdag 14. mars 2018 

Vertshuset VE6, Biri kl 19.15  
På bakgrunn av gjeldende lovnorm foreslår kretsstyret følgende dagsorden: 

 

 Tingets åpning 

 1. Godkjennelse av de fremmøtte representantene. 
 2. Godkjennelse av innkalling, sakslisten og forretningsorden 
 3. Valg av dirigent, referent og to protokollsignatører.  
 4. Kretsstyrets beretning for tingperioden.  
 5. Utmerkelser og priser 
 6. Behandle regnskap for OPRYK i revidert stand.  
 7. Behandle forslag og saker  
 8. Fastsette kontingent  
 9. Behandle forslag til budsjett.  
 10. Valg etter OPRYKs Lov av kretsstyre, revisorer og valgkomité 
 Tingets avslutning 

Forslag til forretningsorden ved OPRYKs kretsting 
 
1. Tinget ledes av den valgte dirigent.  
2. Det føres protokoll, som godkjennes av kretsstyret og de valgte protokollsignatører
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
4. Med unntak av hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten, settes taletiden  

til: 5 min. første gang. 3 min. andre og tredje gang. 
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har (ett) 1 min taletid. Dirigenten kan 

foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 
6. Alle vedtak og valg avgjøres på grunnlag av de avgitte stemmer.  
 Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes for ikke avgitt. 
 Ved avstemming nyttes fortrinnsvis håndsopprekning. 
 Ved tvil om utfallet av avstemningen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. 
 Ved avstemning gjelder følgende: 
     Endringer i kretsens lov :  2/3 stemmeflertall.     

Øvrige vedtak:    Alminnelig flertall     
Ved valg:     Alminnelig flertall 

 7. Forslag og vedtak føres i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot.  
 8. Eventuelle forslag / endringsforslag som fremmes under forhandlinger, må leveres dirigenten 

skriftlig. 
 9. Ordet «Til forretningsorden» er å tilkjennegi at man er uenig i dirigentens måte å lede møtet, 

uklarheter rundt voteringer eller for å gi faktaopplysninger. 
 10.Ønsker representanten å  delta i debatten, gis tegn til diregent med håndsopprekning slik at 

dirigent kan oppdatere talelisten.
 11. Valgt referent fører notater for protokollen. 
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BERETNING TIL OPPLAND RYTTERKRETS' 35. ORDINÆRE TING 14. MARS 2018

Kretsstyret og komiteer i 2017: 

Leder Lisbeth Stenseth Hadeland Ride og Kjøreklubb  

Nestleder Bjørn Myhrer Hadeland Ride og Kjøreklubb

Styremedlemmer Trond V. Syversen Stav Kjøre og Rideklubb  
Berit L. Hovsveen Toten Hestesportsklubb 

Ungdomsrepr. Simon Lande Starum Hestesportsklubb
Ungdomsrepr. Hanne Brendengen* Hadeland Ride og Kjøreklubb 

Trude Andersen vara Lillehammer Ridklubb
Kristine Steine Sund vara Fron Ride og Kjøreklubb  

Valgkomitee Randi Grete Linnerud  Skjåk Hestlag 
Aurora van der Velpen Lillehammer Rideklubb 
Bente Kurås Lilleengen Starum Hestesportsklubb
Kjersti K. N. Storrusten vara Lesja og Dovre Hestesportsklubb 

Revisor Rune H. Rækken Hadeland Ride og Kjøreklubb 

Tilknyttet ressursperson: 

Grønt Kort ansvarlig Øydis Uthberg Stav Kjøre og Rideklubb  

*Ungdomsrepresentant Hanne Brendengen ønsket å fratre sitt verv i august, og ble erstattet av Simon Lande samme måned.  



Styrets beretning 2017

Det er i perioden 1. januar til 31.desember vært avholdt totalt 4 styremøter. Styret har åpnet opp for at 
styremedlemmer kan delta via messenger på møtene, for å tilrettelegge for at flest mulig, uavhengig av 
bosted, kan delta. I tillegg har deler av styret hatt jevnlige samtaler om planlegging og forberedelser av 
aktiviteter, kretsmesterskap og søknader om midler. Hovedfokus har vært økt aktivitet og forbedring av 
økonomistatus i kretsen. Kretsen har i 2017 deltatt på Norges Rytterforbunds Rytterting i april og på 
Oppland Idrettskrets' kretsledermøte i august. 

Økonomisk beretning 

OPRYK mottok 42.500,- i aktivitetsmidler til dekking av inntil 50% av kostnadene til øremerkede tiltak. 
Aktivitetstiltakene var bl.a ungdomlederkurs, trenerkursstøtte til kvinner med stort engasjement i egen klubb,
aktivitetsdag med rideskolecup og banehopping, aktivitetskurs til barn for å redusere økonomiske forskjeller. 
Det ble søkt momskompensasjon, aktivitetsstøtte fra NRYF og om godkjenning som lotteriverdig 
organisasjon, for å motta evnt bingomidler f.o.m 2018. Utgifter til kretsmesterskap er i forhold til kretsens 
inntekter en stor utgiftspost. Det var lite igjen på premielageret og med to nye , i feltritt og kjøring, måtte det 
bestilles en god del. Takket være et generøst tilbud fra MT Equestrian på premiedekken, unngikk kretsen 
budsjettsprekk. Ved en glipp ble medlemskontingent til klubbene, fakturert med feil beløp i 2016. Pga 
anstreng økonomi ble klubbene informert om situasjonen og etterfakturert differansen i august 2017. 
Kretsstyret takker klubbene for forståelse og betalingsvelvilje. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 
31.540,- Reelt overskudd er kr 1.885,- Egenkapital pr. 31.12.17 = 33.931,-. Til sammenligning viste res.regn.
i 2015 og 2016 et underskudd på henholdsvis 15.039,-/6.570,- .     

Klubber & Medlemstall 

Det er pr i dag 17 klubber som er tilknyttet Oppland Rytterkrets (OPRYK).   

De 17 klubbene er:   *klubber merket med * har egen nettside    
Biri Hestesportklubb* Biri

Fengur Islandshest Forening* Lillehammer/Biri/Tretten

Fron Ride- og kjøreklubb* Vinstra i Gudbrandsdalen

Gjøvik Rideklubb* Gjøvik

Hadeland Ride Og Kjøreklubb* Hadeland

Jotunheimen Hestelag^ Jotunheimen/Bøverdalen

Lesja og Dovre Hestesportklubb^ Lesja/Lora/Dovre

Lillehammer Ride- og Kjøreklubb* Lillehammer

Midt Gudbrandsdal Ride- og Kjøreklubb* Nord-Fron/Ringebu/Sør-Fron/Frya

Nord-Gudbrandsdal Ride- og Kjøreklubb^ Vågå

Nordre Land IL* Nordre Land/Dokka

Skeivoll Ride- og Kjøreklubb^ Dovre/Skeivoll

Skjåk Hestelag* Skjåk i Gudbrandsdalen

Starum Hestesportsklubb^ Lena

Stav Kjøre og Rideklubb* Stav på Tretten

Toten Hestesportsklubb* Toten/Bøverbru/Eina

Valdres Ride- og Kjøreklubb* Valdres/Nord-Aurdal 

Idrettsregistreringen pr. 1.5.2017 viser totalt 1281 medlemmer, av disse er det 
• 242 barn t.o.m 12 år 
• 353 ungdommer 13-19 år 
• 190 medlemmer 20-25 år 
• 514 medlemmer 26 år og eldre. 
• 98 gutter/menn og 1183 jenter/kvinner.  

http://birihestesportklubb.no/
http://www.valdresrk.no/
http://www.totenhestesportsklubb.no/
http://www.stavkrk.no/
http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=326
http://www.skjakhestlag.com/
http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=455
http://www.nlinett.no/index.php/grupper/nli-hestesport
http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=234
http://cpanel12.proisp.no/~mgrkczqt/
http://www.lirk.no/
http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=179
http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=440
http://hrk.idrettenonline.no/p/16418/nyheter
http://www.gjovikrideklubb.no/
https://fronrideogkjoreklubb.wordpress.com/
http://www.fengur.org/


Grønt kort*
  

Det ble i 2017 avholdt tilsammen 9 grønt-kort-kurs, arrangert av følgende klubber: 

Lillehammer RK og Stav KRK januar 
Skjåk Hestlag februar 
Gjøvik RK mars 
Valdres RKK mars 
Hadeland RKK april 
Stav KRK (kun reglement) juli 
Valdres RKK oktober 
Midt Gudbrandsdal RKK november
Lillehammer RK desember   

pr. 31.12.2017 er det 11 grønt-kort-kursholdere i Oppland autorisert for reglement og/el hestekunnskapsdel. 
Disse er:  

Øydis Uthberg** STAV
Trond V. Syversen STAV
Randi Grete Linnerud SKJÅK
Frida Aksnes STARUM 
Simon Lande STARUM
Natalie G. Hansen STARUM
Mathilde S. Lier GJØVIK
Anne S. Bjørgo VALDRES
Karianne Enger HADELAND
Helene Enger HADELAND
Lisbeth Stenseth HADELAND

Andre kurs 

Det er avholdt to Styrearbeid-i-praksis kurs, et på Starum, Norsk Hestesenter og et i Skjåk, med totalt          
ca 20 deltagere fra flere klubber. Kursholder for begge kurs har vært klubbveileder Trond Wæhler. 
Kurset var gratis for klubber og deltagere, og kursholderhonorar ble dekket av Oppland Idrettskrets.

I regi av Oppland og Hedmark Idrettskretser ble det arrangert Lederkurs for ungdom 13-19 år på 
Lillehammer i slutten av oktober. Kurset ble avholdt på det årlige arrangementet «Idrettshelga Innlandet». 
Deltagere fra OPRYK:

▪ Emma Helmen HADELAND
▪ Martine Swigon HADELAND
▪ Julie Huru STAV
▪ Kajsa Kirkhus STAV
▪ Julia Johme Olsen VALDRES 

Av praktiske og økonomiske årsaker har OPRYK ikke arrangert kurs for teknisk personell i 2017.  
Tilbudet til utdanning for interesserte har allikevel vært ganske bra i nærliggende fylker, og flere 
fra Oppland har deltatt på disse kursene. 

_______________________________________________________________________________________
*Norges Rytterforbund ønsker at alle skal ha de nødvendige basiskunnskapene før de konkurrerer og det arrangeres derfor Grønt 
Kort(GK) kurs i hele Norge. En rytter må ha GK for å kunne løse rytterlisens og starte på utvidet klubbstevner og oppover. Man 
trenger ikke Grønt Kort for å delta kun på klubbstevner, men det anbefales likevel at man tar GK.Kurset har en varighet på ca 10 
timer som inkluderer både teori og praktisk utførelse. Nedre aldersgrense for å delta på Grønt Kort kurs er 8 år.
**Grøntkort-ansvarlig OPRYK



Veiviser og Satsningsklubber*

Kandidater/godkjenninger Veiviser-/Satsningsklubber i OPRYK 2017 

▪ Valdres Ride og Kjøreklubb godkjent som satsningsklubb i NRYF
▪ Skjåk Hestlag opptatt som kandidat som satsningsklubb
▪ Gjøvik Rideklubb opptatt som kandidat som veiviserklubb  

Veileder i prosessen er NRYF-klubbveileder Trond Wæhler  

Stevner i Oppland 2017 

Det ble av OPRYK-klubber arrangert tilsammen 38 stevner på utvidet klubb- til landsnivå.
Dette er nær identisk med antall stevner arrangert i 2016, som var 37. 

2016

2017

Fig. 1 antall stevner pr gren arrangert av OPRYK-klubber i 2017   
*Kjørestevner arrangert av klubber fra andre rytterkretser er ikke tatt med i tabellen

Fig. 2 antall stevner arrangert pr klubb, fordelt på gren, i 2017 

Arrangør/grener Distanse Dressur Feltritt Kjøring Sprang Totalt 
BIRI ?
FENGUR ?
FRON 3 3
GJØVIK 2 2
HADELAND 2 2 1 2 7
JOTUNHEIMEN
LESJA & DOVRE 1 1 2
LILLEHAMMER 1 2 3
MIDT GUDBRANDSDAL 3 1 4
NORD-GUDBRANDSDAL 
NORDRE LAND
SKEIVOLL
SKJÅK 1 1 1 3
STARUM* 3 2 1 6
STAV 1 1 1 1 4
TOTEN * 2 2
VALDRES 2 1 3
*2 stevner samarrangert

Distanse Dressur Feltritt Kjøring Sprang Totalt 

2 18 3 3 11 37

Ant. 
Stevner 
2016

Gren/antall UK-stevne D-stevne L-stevne Totalt 
DISTANSE 2 0 2
DRESSUR   3 16 1 20
FELTRITT  4 1 5
KJØRING 1 0 1*
SPRANG 4 6 0 10
ISLANDSHEST ? ? ? ?
MOUNTED GAMES 0 0 0 0
VOLTIGE 0 0 0 0
FH 0 0 0 0



Knøttecup Feltritt 2017*

Deltagere fra flere Opplandsklubber deltok 
i knøttecup i feltritt igjennom stevnesesongen. 

HADELAND og STARUM endte begge 
blant de 5 klubbene i Norge med flest poeng, 
og ble belønnet med pengepremier til klubbene! 

*Knøttecup er en introduksjon til feltritt i regi av NRYF og
grenutvalget i feltritt. Målet er å rekruttere nye ryttere, hester
og stevnearrangører til denne grenen. For å delta i knøttecup,
trenger rytteren Grønt Kort og hesten trenger hestepass.  
Sprang, dressur, terrengritt, en dags stevne, lavt nivå på
hinderhøyde og tempo, sløyfer og ærespremier til plasserte, alle
får deltakersløyfe. 

FERD Cup-kvalifiseringer 2017* 

Det ble arrangert FERD Comeback-cup kvalifisering for ryttere 40 år og eldre i dressur. Kvalifiseringen 
foregikk innlagt i klasse LC på D-stevner på Hadeland, Valdres, Skjåk 
og Starum, høsten 2017. Av totalt 8 deltagere fra 6 klubber var det til slutt Kari Røste Haugen/Dalbys 
Maisol, Starum HSK og Knut Westrum/Hygum's Parolini, Gjøvik RK som kvalifiserte seg til finalen på 
AEG-Arctic Equestrian Games i februar, som representanter for OPRYK.  

Kvalifisering til FERD Rideskolecup ble avholdt i OPRYKs regi på Norsk Hestesenter, Starum første helg i 
november. 12 rideskoleryttere konkurrerte i dressur og sprang om å bli en av to finalister fra Oppland i 
finalen på AEG.  Gina Nordli og Jennie Elise Hoff, begge fra B&J's rideskole og Hadeland RKK ble 
velfortjent belønnet med to finaleplasser til AEG.   

Champions Cup

Marthe Helgestad/Carmen fra Starum HSK deltok i den nasjonale Champions Cup i sprang som ble arrangert
på  FEI World Cup-stevnet på Oslo Horse Show i oktober.  

_______________________________________________________________________________________________________

*NRYF startet i 2015 en pilot på Klubbsatsingsprogram. Hensikten med programmet har vært å få flere bærekraftige rideklubber.  
Det har vært fokus på økt rekruttering av nye medlemmer, og hvordan klubbene kan bli bedre til å ivareta nåværende medlemmer. 
Men også hvordan klubbene kan øke bredden ved å skape flere og bedre aktiviteter for medlemmene. Programmet består av to 
nivåer – Satsingsklubb og Veiviserklubb – og de utvalgte klubbene har, sammen med NRYF, jobbet for å nå gitte mål.

*FERD-cupene er landsdekkende cuper, sponset av FERD, hvor deltagerne kvalifiserer seg i egen krets til en landsfinale. Hver 
rytterkrets kan sende to finalister til Comeback-cup og rideskolecupen. Det er siste gang cupene arrangeres i FERD-regi i 
2017/2018, forhåpentligvis fortsetter cupene i NRYF-regi i årene fremover.  



Kretsmesterskap 2017 

Det ble i 2017 arrangert Kretsmesterskap i Dressur, Sprang og Kjøring. Det ble også invitert til KM i Feltritt,
som dessverre ble avlyst pga for få påmeldte. KM Kjøring og KM Feltritt er nye tilbud f.o.m i år.  

Kretsmesterskap er en mye viktigere arena for rekruttering og rytterglede enn mange kanskje tror. 
Nåværende leder i Oslo og Akershus rytterkrets sa det så fint; «KM er vårt lokale «NM» og det bør skinne».  
KM skal være et realistisk og oppnåelig mål for bredden i kretsen og det skal være litt ekstra stas å delta. 
KM er et «breddemesterskap» og ikke en arena for ekvipasjer kvalifisert for Norgesmesterskap, Nordisk, 
EM, VM el OL! Derfor forventer OPRYK at KM-arrangørene gjør sitt beste for at mesterskapene «skinner» 
litt ekstra i forhold til ordinære distriktsstevner. En stor takk går derfor til Lillehammer RK, Toten HSK og 
Starum HSK for fantastisk godt gjennomførte KM i 2017! 

Utvikling KM Dressur 
I dressur har antall deltagere økt betraktelig etter justering av klassenivå bedre tilpasset generelt kretsnivå 
f.o.m 2015. KM-lag har også en positiv utvikling pr ant. startende lag etter endring fra min 3 til min 2 
ekvipasjer pr lag samme år og inkludering av KM-lag i 1.avd. individuelt.  

Tabell: Utvikling startende ekvipasjer/lag KM DRESSUR 2014-2017 

Utvikling KM Sprang 
I sprang har vi ennå en vei å gå, med nedadgående søyler i alle alderskategorier unntatt YR. Med et 
klassenivå allerede på LC i KM sprang, er det ikke et realistisk alternativ å nedjustere nivået ytterligere. 
Fokus må rettes mot rekruttering og utdanning av ryttere og hester på grunnleggende nivå, i tillegg til økt 
innsats for å få arrangert flere sprangstevner. F.o.m 2018 vil det etter forslag, likt som i KM-lag-dressur, 
innføres min 2 ekvipasjer pr lag for KM-lag på alle alderstrinn. Dette håper vi vil tilrettelegge for at flere 
klubber har anledning til å stille med lag i KM-sprang. 
 
Tabell: Utvikling startende ekvipasjer/lag KM SPRANG  2014-2017 

PONNI ind JR/YR ind SENIOR/Åpen ind PONNI lag JR/YR lag SENIOR/Åpen lag
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

2014
2015
2016
2017  

PONNI kat 1
PONNI kat 2+3

JR ind 
YR ind  

SENIOR ind
PONNI lag 

HEST lag 

0

2

4

6

8

10

12

2014
2015
2016
2017 



Og vinnerne er: 

KM Dressur Individuelt 

• Gull Ponni Birgit Skogen/Unik STAV 
• Sølv Ponni Hedda Strandengen/Skoglys Mathilde GJØVIK
• Bronse Ponni Silje K.-H. Ballangrud/Rosse Blondie STARUM

• Gull JR/YR Vivi M. Grini/Fødegårdens Sjarami HADELAND
• Sølv JR/YR Thea Amalie Myrland/Nick Nack C STARUM 
• Bronse JR/YR Malene Svehagen/Wietse GJØVIK

• Gull Senior Sara Dobloug/Darijo LILLEHAMMER
• Sølv Senior Maren Braastad/Romeo 820 STARUM 
• Bronse Senior Elise Sagli Stenersen/ Odin Højbogård STAV 

KM Dressur Lag 

• Gull Ponni GJØVIK Lise Jakobsen,Hilde T. Odberg, Hedda Strandengen
• Sølv Ponni STAV Gina Braastad, Amanda H.Møller, Birgit Skogen 
• Bronse Ponni STARUM Silje K.-H. Ballangrud, Ellen Sofie Engen, Amanda H. Møller

• Gull JR/YR HADELAND Vivi M. Grini, Eline M. Hellerud, Jennie Elise Hoff 
• Sølv JR/YR STARUM Thea Amalie Myrland, Julie Myrsveen 
• Bronse JR/YR GJØVIK Malene Svehagen, Matilde Tunstad 

• Gull Senior LILLEHAMMER Sara Dobloug, Jeanine Enger, Aurora van der Velpen 
• Sølv Senior STARUM Maren Braastad, Ann Kristin Hoff, Lene Mari Ingvaldsen
• Bronse Senior HADELAND Tiril Evensen-Lie, Hege Larsen Nylèn, Mari E. Morstad 

KM Sprang individuelt 

• Gull Ponni kat 1 Kajsa Kirkhus/Armani II af Mosegarden STAV
• Sølv Ponni kat 1 Ingrid Styve Bakken/Locksley STARUM 

• Gull Ponni kat 2 Silje K.-H. Ballangrud/Rosse Blondie STARUM
• Sølv Ponni kat 2 Stine Fyhn Edland/Mikki STARUM 

• Gull Ponni kat 3 Betina Stumpf Arnholt/Angel HADELAND
• Sølv Ponni kat 3 Mariell Stumpf Arnholt/Solan HADELAND 

• Gull JR/YR Oda Skjølås Berge/Al'Falfa STARUM
• Sølv JR/YR Marthe Helgestad/Radox STARUM
• Bronse JR/YR Julia Olsen Johme/Wilma VALDRES 

• Gull Senior Hilde Iren Graffer/Caraline JOTUNHEIMEN
• Sølv Senior Rikke Svenstad/Velvet Coldplay STARUM
• Bronse Senior Kine Haagensen Skiaker/Lido HADELAND 



Fortsettelse KM Sprang 

KM Sprang Lag 

• Gull Ponni STARUM Ingrid Styve Bakken, Silje K.-H. Ballangrud, Celina Kristensen 
• Sølv Ponni HADELAND Betina Stumpf Arnholt, Mariell Stumpf Arnholt 

 

KM Kjøring individuelt 

• Gull Hest Steinar Erland Bakken/Nybakk Frøyar VALDRES 
• Sølv Hest Aina S. Kolobekken/Kleivens Sinella MIDT GUDBRANDSDAL 

Norgesmesterskap 
Og vinnerne er: 

NM Feltritt Bronse STARUM 
Ponni-lag Ida Kristine Larsen Høie/Sandy  Elise Loe Skjølås/Skoglys Desirèe

Andre mesterskap 
Og vinnerne er: 

Dølahestmesterskapet 
Dressur Junior: Sølv Ane B.Torgersen/Stensli Junior LILLEHAMMER
Dressur Senior: Gull Ingeborg Victoria Tvete/Møllerbron FRON 
Kjøring Senior: Bronse Ingeborg Victoria Tvete/Møllerbron FRON

Landsmesterskapet Dressur 
Klassenivå LB Sølv Vivi Grini/Fødegårdens Sjarami HADELAND 

 
Norsk Breeders 
Breeders Trophy Gull Maren Knappe/Skoglys Rihanna NORDRE LAND IL
5 åringer
Breeders Open Gull Maren Knappe/Skoglys Rihanna NORDRE LAND IL
5 åringer

Internasjonal deltagelse

FEI Distanse MB/VB Lene Hammeren/Arash Hadeland HSK 
FEI Distanse MB  Lene Hammeren/Alabama **
FEI Distanse VBx2 Lene Hammeren/Elliot Des Alpes ** 
FEI Distanse MBx2  Lene Hammeren/Atlas **

Unghest VM Dressur Maren Knappe/Skoglys Rihanna Nordre Land IL



Mesterskapsarrangører i Oppland 2017

KM Dressur Toten Hestesportsklubb i samarbeid m/ Starum Hestesportsklubb på Starum 
KM Kjøring Vestby Hesteklubb på Starum 
KM Sprang Lillehammer Rideklubb på  Birkebeineren Hestesenter 
LAG-NM Feltritt Starum Hestesportsklub på Starum 
Dølahestmesterskapet Søndre Aas Gård Kjøre- og rideklubb på Stavsplassen

Hadeland 8. mars 2018 

Årsrapport for Oppland Rytterkrets 2017. 10/10 sider inkl forside





Til Kretstinget 2018 i Oppland Rytterkrets 

 

 

Revisjonsrapport for Oppland Rytterkrets årsregnskap for 2017 

Uttalelse om årsregnskapet 

Jeg har revidert årsregnskapet for Oppland Rytterkrets for regnskapsåret 2017. Dette viser et 

overskudd på kr 31539,72. Innestående i bank per 31.12.17 var kr 63585,63. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern 

kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som 

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 

Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av min 

revisjon. En revisjon innebærer bl.a. å innhente revisjonsbevis for beløpene og 

opplysningene i årsregnskapet, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet 

inneholder vesentlig feilinformasjon. Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis 

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon. 

Merknader til regnskapet 

Jeg har gått gjennom regnskap, bilag og kontoutskrifter for ORYK for 2017. Regnskapet er 

oversiktlig oppsatt, og posteringene stemmer med bankutskriftene.  

Klarere spesifisering av inntekters/utgifters art, eventuelt noter, ville gjort regnskapet mer 

lesbart. Jeg vil for eksempel nevne: 

 En del av innbetalt kretskontingent i 2017 er kretskontingent for 2016. Det kunne 

gjerne framgått tydeligere av teksten i hovedboken. 

 Vurdere flere poster i regnskapet. For eksempel var aktivitetsstøtte som kretsen fikk i 

2017 et betydelig beløp, og kunne gjerne vært skilt ut i posten "støtte/spons" eller 

lignende. Dette bør vurderes framover. 

 Det burde vært spesifisert i hovedboken hva reiseutgifter relaterer seg til, for 

eksempel styrekurs. En finner det ut ved å lese kretsens styrereferater, men 

hovedboken bør stå på ”egne ben”. 

 Det bør framgå av hovedboken hva innbetalinger via Vipps dreier seg om for 

oversikten sin del. 

 

 



Konklusjon

Årsregnskapet for Oppland Rytterkrets tor 2017 er revidert og funnet i orden.

Harestua 12.03.L8
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OPPLAND RYTTERKRETS KRETSTING 14.MARS 2018 
Til punkt 7. på dagsorden 

Forslag og saker til behandling 

1. Forslag til ny kretslov iht til NIFs nye lovnorm. 
Kretstinget ga i 2015 styret fullmakt til å utarbeide ny lov for kretsen. Styrets forslag til ny 
lov er nå utarbeidet iht NIFs krav for særkretsers lov – se vedlegg 1. for fullstendig lov. 
Loven er nær identisk med NIFs lovnorm-mal, med unntak av tilpassninger kopiert fra andre
særkretser, som f.eks 

▪ alle valg gjelder for to år 
▪ antall styremedlemmer utvides fra 5 til 6, hvorav min 1, helst 2, av disse skal være 

ungdomsrepresentant(er) 
▪ ingen kan inneha verv som styre-/komiteemedlem eller revisor, sammenhengende 

mer enn 8 år (4 vervperioder) 
▪ ved fratredelse av verv, uavhengig av lengde, gis to års karantene til nye verv. 

2. Forslag til endring av priser/utmerkelser
Styret foreslår å bytte ut «Bestemannsprisen» med tre nye priser, til utdeling årlig på 
kretstinget. Forslag til nye priser er: 

1. Årets Klubb 
2. Årets Ekvipasje
3. Årets Ildsjel 

Styret bes gis fullmakt til å utarbeide statutter til de nye prisene, hvis forslaget godkjennes. 

3. Forslag til endring av generelle statutter for KM 
På bakgrunn av tidsfristkravet i KRI, forutsigbarhet for aktuelle deltagere, arrangører og av 
praktiske årsaker for styret, foreslår styret endring av ordlyd i de generelle statuttene for 
KM, så de blir mer lik med ordlyd i gjeldende statutter for KM kjøring og feltritt. NB: Det vil 
fremdeles være mulig for klubbene å påvirke KM statutten m.m, men forslag til endringer som tas opp på 
kretstinget vil først tre i kraft påfølgende år.   

◦ Gjeldende ordlyd: 
«Kretsstyret bestemmer hvert år innen 01.03 sted og tidspunkt for kretsmesterskapene og hvilke 
grener, kategorier og klassenivåer som skal arrangeres dersom det er åpnet for valg i statuttene.» 

◦ Forslag ny ordlyd: 
«Kretsstyret bestemmer hvert år innen 01.03 sted og tidspunkt for kretsmesterskapene og hvilke 
grener, kategorier og klassenivåer som skal arrangeres og kvalifiseringskrav som skal gjelde  på 
grunnlag av sportslig utvikling og nivå i kretsen. 
Kretsstyret kan beslutte å samarrangere kretsmesterskapene med andre kretser. 
Kretsstyret har fullmakt til å oppdatere grenstatuttene med nødvendige endringer iht 
forhold nevnt over, og iht KR-oppdateringer»

4. Andre innsendte saker: 
Ingen saker innsendt for behandling 



LOV FOR OPPLAND RYTTERKRETS (OPRYK)

Stiftet 1984
Vedtatt av årsmøtet XX.XX.XXXX
Godkjent av Norges Rytterforbund [dato].

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Oppland Rytterkrets formål er å arbeide for hestesportens utvikling innen kretsen, og
fremme samarbeidet mellom rideklubbene. Den skal bistå Norges Rytterforbund i alle
spørsmål som gjelder ryttersporten innen kretsen. 

(2) Arbeidet  skal  preges  av  frivillighet,  demokrati,  lojalitet  og  likeverd.  All  idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og
hestevelferd.

§ 2 Organisasjon

(1) OPRYK er opprettet  av Norges Rytterforbund,  og består av alle rideklubber  innen
Oppland  fylke som er medlem av Norges Rytterforbund. 

(2) Gjennom  Norges  Rytterforbund  er  OPRYK  et  organisasjonsledd  innen  Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(3) OPRYK  skal  følge  NIFs  og  Norges  Rytterforbunds  regelverk  og  vedtak.  NIFs
regelverk gjelder for OPRYK uavhengig av hva som måtte stå i OPRYKs egen lov.

(4) Saker av felles interesse for idretten, bør forelegges idrettskretsen.

§ 3 Oppgaver

Kretsen skal bl.a.: 
a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.
b) Stimulere  til  samarbeid  mellom  de  idrettslag  som  driver  vedkommende  idrett.  Bistå

idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
c) Godkjenne  idrettsarrangementer,  oppnevne  nødvendige  dommere  i  samarbeid  med

arrangørklubbene, samt utarbeide terminliste.
d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer. 
e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet

med størst mulig variasjon og omfang.
f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.
g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særkrets

og idrettskrets.
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§ 4 Kontingent

(1) Kontingenten fastsettes av kretstinget, og betales forskuddsvis.

(2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på årsmøtet.
Styret kan anbefale overfor NIF og særforbundet at lag, som skylder kontingent eller
avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap1 i særforbundet. 

II TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling 

(1) 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 styrer, 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.

(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 mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 
dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 
dager etter særkretstinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av
gangen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1) For  å  ha  stemmerett  og  være  valgbar  må  man  ha  fylt  15  år,  vært  medlem av  et
idrettslag tilsluttet særkretsen i minst én 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  særkretsen:
medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(3) Forslagsrett:

a) Styret i særkretsen har forslagsrett til og på særkretstinget. 

1Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden.
2Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement. 



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

c) Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 14(3), har forslagsrett til særkretstinget i 
saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets 
representant(er) har forslagsrett på særkretstinget innenfor komiteens/utvalgets 
arbeidsområde. 

 (4) Talerett:3 

a) Revisor  har  talerett  på  særkretsstinget  i  saker  som  ligger  innenfor  sitt
arbeidsområde. 

b)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på særkretstinget.

§7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv.
i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse  i  organisasjonsleddet,  plikter  å  fratre  tillitsvervet  ved  tiltredelse  av
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(2) En  arbeidstaker  i  et  organisasjonsledd  kan  ikke  velges  eller  oppnevnes  som
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet 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 kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

(4) Bestemmelsen  er  ikke  til  hinder  for  at  organisasjonsleddet  gir  de ansatte  rett  til  å
utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre. 

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt
eller oppnevnt. 

(6) Idrettsstyret4 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/oppnevnelse av gangen.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 
særkretsen

(1) En person som har  en  avtale  med  et  organisasjonsledd som gir  vedkommende  en
økonomisk  interesse i  driften av organisasjonsleddet,  er  ikke valgbar  til  styre,  råd,
utvalg/komite  innen  organisasjonsleddet  eller  overordnet  ledd.  Det  samme  gjelder
styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som
har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem
oppnevnt  av  organisasjonsleddet.  Tillitsvalgt  som  får  en  slik  avtale,  styreverv,
ansettelse  eller  eierandel,  plikter  å  fratre  tillitsvervet,  og  kan  ikke  gjeninntre  før
ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

3Særkretstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer.
4Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement.
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(2) Person som i  henhold  til  første  ledd  ikke  er  valgbar,  kan  heller  ikke  velges  eller
oppnevnes  som  representant  til  årsmøte/ting  eller  ledermøte  i  overordnet
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.

(4) 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/oppnevnelse av gangen.

§ 9 Inhabilitet 

(1) En  tillitsvalgt,  oppnevnt  representant  eller  ansatt  i  særkretsen  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 særkretsen. 

(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

5Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement. 



finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnete til avgjørelse. 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

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

  

§ 11 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap.

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 

(1) Særkretsen er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.8 

(2) Dersom  særkretsen  har  en  årlig  omsetning  på  mindre  enn  kr  5  millioner,  skal
særkretsen følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning
av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom særkretsen har en årlig omsetning på
kr 5 millioner eller mer, skal særkretsen følge regnskapsloven og revisorloven, og skal
alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse
lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité
med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3) Bankkonti  skal  være  knyttet  til  særkretsen  og  skal  disponeres  av  to  personer  i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

6For eksempel per e-post.
7For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
8Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
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(4) På  særkretstinget  skal  det  fastsettes  et  budsjett  som inneholder  alle  hovedposter  i
resultatregnskapet.  Budsjettet  skal  være  realistisk,  og  resultatet  skal  ikke  vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør
fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom
særkretsen har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6) Særkretsen 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.  Særkretsen  kan  dog  delta  i  NIFs
konsernkontoordning etter søknad fra særkretsen og beslutning fra Idrettsstyret.

(7)  Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til særkretsens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av særkretstinget.

IV. TING, STYRE, UTVALG MV. 

§ 13  Særkretstinget

(1) OPRYKs høyeste myndighet er kretstinget som avholdes hvert år innen 30.juni.

(2) Kretstinget innkalles  av  styret  med  minst  én  måneds  varsel  direkte  til  de
organisasjonsledd  som  har  representasjonsrett.  Innkallingen  kan  henvise  til  at
saksdokumentene  gjøres  tilgjengelig  på  OPRYKs  internettside  eller  på  annen
forsvarlig måte.  I så fall  skal det fremgå at dokumentene vil bli  gjort  tilgjengelige
senest én uke før kretstinget. Forslag som skal behandles på kretstinget, må være sendt
til  styret  senest  to  uker  før  kretstinget.  Fullstendig  sakliste  og  andre  nødvendige
saksdokumenter med forslag til kretstinget må være gjort tilgjengelig senest én uke før
kretstinget. 

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

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

(5) På kretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke 
er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 
behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av 
saklisten.

§ 14 Representasjon på kretstinget

(1) På kretstinget møter med stemmerett:
a) OPRYKs styre.



b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
2 representanter fra hver rideklubb.

(2) Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter
fullmakt. 

(3) Videre møter uten stemmerett: 
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom

leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) Revisor.

(4) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

§ 15 Ledelse av kretstinget

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

§ 16 Kretstingets oppgaver 

Kretstinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning.
5. Behandle regnskap for OPRYK i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.9

7. Fastsette kontingent.
8. Behandle budsjett for OPRYK.
9. Foreta følgende valg10: 

a) Leder og nestleder. 
b) 6* styremedlemmer11 og 2 varamedlemmer.  *(Blant  disse skal  det  være

minst en, helst to, ungdomsrepresentant/er)
c) To revisorer.12

d) Representanter  til  ting  i  overordnete  organisasjonsledd  eller  gi  styret
fullmakt til å oppnevne representantene.

e) Valgkomité  med  leder,  to  medlemmer  og  ett  varamedlem  for  neste
kretsting.

9Tinget bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for 
særkretser/regioner.
10Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på særkretstinget. Særkretstinget kan i tillegg velge andre
tillitsvalgte det er behov for. Dette skal i tilfelle fremgå av den enkelte særkrets’ egen lov.
11Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges til spesifikke 
oppgaver.
12Særkretser med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, 
og må innta følgende som nytt pkt. 9: ”Engasjere statsautorisert/ registrert revisor til å revidere idrettsrådets 
regnskap.” Pkt. 9 forskyves til nytt pkt. 10 og bokstav c) endres til ”Kontrollkomité med minst to medlemmer.”.
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Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret bør velges
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgene gjelder for 2 år, dog slik at halve styret velges hver gang. Leder og
nestleder  skal  ikke  velges  slik  at  de  går  ut  samtidig.  Ingen  kan
sammenhengende inneha verv i styret, valgkomitee eller som revisor i mer enn
4  vervperioder  tilsvarende  8  år.  Styre-  og  komiteemedlemmer  gis  ved
fratredelse to års karantene for nye verv, uavhengig av antall år de har innehatt
verv. 

§ 17 Stemmegivning på kretstinget.

(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
én 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. 

§ 18 Ekstraordinært kretsting.

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

a) Vedtak av styret.
b) Vedtak av kretstinget.
c) Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra ¼ av klubbene i OPRYK.

(2) Ekstraordinært kretsting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller
være  gjort  tilgjengelig  på  OPRYKs  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  tilgjengelig  på
innkallingstidspunktet. 

(4) Et ekstraordinært kretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som
møter. 

(5) Ekstraordinært kretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet om innkalling av tinget. 

(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.

§ 19 OPRYKs styre

(1) OPRYK ledes og forpliktes av styret  som er OPRYKs høyeste  myndighet  mellom
kretstingene.13

(2) Styret skal bl.a.:
a) Iverksette  kretstingets  og  overordnede  organisasjonsledds  vedtak  og

bestemmelser.
b) Forestå OPRYKs daglige administrasjon, representere OPRYK utad og utøve

faglige myndighet innen OPRYKs grenser.
c) Påse at OPRYKs 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  OPRYK har  en  tilfredsstillende  organisering  av  regnskaps-  og
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

d) Arrangere  eller  la  arrangere  kretsmesterskap  og  andre  konkurranser  innen
kretsen og utarbeide terminlister for dette.

e) Utvikle OPRYKs organisasjon og aktivitetstilbud.
f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks

for disse. 
g) Sende  foreskrevne  rapporter  til  overordnede  organisasjonsledd  til  fastsatte

frister.

(3) Styret  skal  avholde  møter  når  lederen  bestemmer  det,  eller  minst  to  av
styremedlemmene forlanger det. 

§ 20 Valgkomité

Valgkomiteen velges på kretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på kretstinget. Medlem
av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

§ 21 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

13Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen 
OPRYKen, for eksempel trenings-/konkurransegrupper på tvers av OPRYKgrensene.
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For  alminnelige  disiplinærforføyninger,  sanksjoner  etter  kamp-  og  konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 22 Avtaler og samarbeid mellom OPRYK og næringslivet

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

§ 23 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14. 

§ 24 Bestemmelser om konkurranseforbud

Idrettsstyret  og  Norges  Rytterforbund  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.

§ 25 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært kretsting 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 OPRYK selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Norges Rytterforbund.
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. 

(3) I  forbindelse  med  godkjenningen  kan  Norges  Rytterforbund  pålegge  nødvendig
endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i  §§ 25 og 26 kan ikke vedtas av OPRYK selv med mindre endringene
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 26 Nedlegging – Sammenslutning 

(1) OPRYK kan bare nedlegges av Norges Rytterforbund.

(2) Norges  Rytterforbund  har  myndighet  til  å  foreta  sammenslutning  av  særkretser.
Sammenslutning regnes ikke som nedlegging.

(3) Ved nedlegging eller annet opphør av OPRYK tilfaller OPRYKs overskytende midler
etter avvikling et formål godkjent av Norges Rytterforbundet.



OPPLAND RYTTERKRETS KRETSTINGET 14.MARS 2018

FORSLAG TIL PKT 8. og 9. PÅ SAKSLISTEN 
FASTSETTE KONTINGENT OG BEHANDLE BUDSJETT 

Fastsette kontingent 
For å kunne søke flere støtteordninger som krever 50% egenandel, og yte enda bedre service til 
klubbene og stimulere til enda mer aktivitet, foreslår styret å øke medlemskontingenten fra kr 20,- i 
2015, til kr 25,- f.o.m 2018.

Budsjettforslag 2018  

Noter:  
1. Rapporterte medlemstall OPRYK = 1280 x medlemskontingent kr 25,- = 32.000,- 
2. Stevnetier. Kretsen mottar kr 10,- ,av NRYF-avgift kr 25, pr antall startende i klasse LB og høyere på D-/L-

stevner i dressur og sprang arrangert i Oppland. Resterende 15,- går til NRYF for drift av Horsepro.   
3. Mvakompensasjon avhenger av NIFs totale pott, og beregnes ut fra totale kostnader foregående år, ca 5%
4. Kurs for klubber og teknisk personell. 
5. Tilskudd: Forventet tilskudd aktivitetsmidler fra idrettskrets kr 50.000,- , aktivitetsstøtte søkt NRYF 2017, 

utbetalt januar 2018 kr 8.000,- , forventet inntekt bingomidler kr 22.000,-. Totalt 80.000,-  
6. Cupavgift fra nye breddetiltak: Opplandscup i sprang og lagcup dressur & sprang. Inntekter lik sum kostnader 

premier i samme cuper – note 12. 
7. Ca 2.2% av beregnede inntekter. Inkl. nødvendige utgifter til skybasert regnskapsprogram og kjøregodtgjørelse

til styremedlemmer på oppdrag for kretsen. Kr 1.50 pr km (statens satser 2017/2018 kr 3.50 pr km). K.Gj 
utbetales, inntil videre, samlet ved årslutt/påfølgende år kun hvis resultatregnskap er i pluss. 

8. Planlagte teknisk personellkurs og evnt klubbsamlinger – se forøvrig note 4 
9. Premieinnkjøp i 2018 er satt betraktelig lavere enn faktiske utgifter i 2017, da lageret i -17 var nesten tomt, og 

avlysning av flere klasser i KM feltritt og kjøring pga for få deltagere, gjør at kretsen har en god del premier på
lager for 2018. I tillegg vil utgiftene reduseres endel pga inngått samarbeid med Buskerud Rytterkrets om KM 
feltritt og kjøring i 2018.

10. Søknad om refusjon for bruk av aspiranter er lav. Sum 2017 kun 1350,-. Forhåpentligvis vil klubbene være 
flinkere til å benytte aspiranter og søke om refusjon i 2018. Ordningen er publisert på kretsens sider på 
rytter.no og informasjon mailet alle klubber flere ganger i 2017

11. Kretsen dekker utgifter til en dommer pr KM-stevne. I feltritt/kjøring vil utgiftene halveres pga samarbeidet 
med BRYK. Gjennomsnittlig utgift de siste årene pr dommer er ca kr 3000,-.x 3 dommere = 9000,-  

12. Se note 6  
13. Utgifter kretsting 2018 er noe høyere enn tidligere, pga antallet priser og utmerkelser, i tillegg til beslutning om

foredrag om ridebaner og -bunner, som styret mener er relevant, da flere klubber i kretsen nå er i prosessen om 
å bygge ny eller oppgradere gammel ridebane. Utgifter til kurslokale og enkel bevertning er holdt bevist på et 
så rimelig nivå som mulig.  

14. Posten inkluderer forventede aktivitetsmidler fra Oppland idrettskrets (OIK) i 2018 på kr 50.000,- de 
resterende 30.000,- er fra aktivitetsmidler mottatt fra OIK i 2017 (totalt 42.500) som er utbetalt eller skal 
utbetales i 2018. 

INNTEKTER Budsjett 2018 Note 
Kretskontingent 32000 1
Stevnetier 6500 2
Mva komp. 3000 3
Kurs 10000 4

80000 5
Renter 50
Cupavgift 5000 6
Sum 136550
UTGIFTER 
Adm kostn 3000 7
Treninger kurs 14000 8
Premier KM 10000 9
Støtte aspirant. 3000 10
Tekn.pers KM 9000 11
Premier cup 5000 12
Kretsting 12000 13
Aktivitetsmidler 80000 14
Sum 136000

Resultat 550

Aktivitetsmidler 
og annen støtte



OPPLAND RYTTERKRETS 
VALG 2018 

Kretsstyret og revisor i 2017 har vært: 

Leder Lisbeth Stenseth Hadeland Ride og Kjøreklubb  

Nestleder Bjørn Myhrer Hadeland Ride og Kjøreklubb

Styremedlemmer Trond V. Syversen Stav Kjøre og Rideklubb  
Berit L. Hovsveen Toten Hestesportsklubb 

Ungdomsrepr. Simon Lande Starum Hestesportsklubb
Ungdomsrepr. Hanne Brendengen* Hadeland Ride og Kjøreklubb 

Trude Andersen vara Lillehammer Ridklubb
Kristine Steine Sund vara Fron Ride og Kjøreklubb  

Valgkomitee Randi Grete Linnerud  Skjåk Hestlag 
Aurora van der Velpen Lillehammer Rideklubb 
Bente Kurås Lilleengen Starum Hestesportsklubb
Kjersti K. N. Storrusten vara Lesja og Dovre Hestesportsklubb

Revisor Rune H. Rækken Hadeland Ride og Kjøreklubb 

*Ungdomsrepresentant Hanne Brendengen ønsket å fratre sitt verv i august, og ble erstattet av Simon Lande. 

Valgkomiteèns innstilling 2018 

På Valg er: 

A) Styreleder Lisbeth Stenseth (tar gjenvalg)

Valgkomiteens forslag: Lisbeth Stenseth Hadeland Ride og Kjøreklubb 

B) Kasserer for 2 år Trond Syversen (tar ikke gjenvalg)

Valgkomiteens forslag: Turid Tømta Starum Hestesportsklubb 

C) 2 Ungdomsrepresentanter for 2 år Simon Lande (tar ikke gjenvalg)

Valgkomiteens forslag: Mathilde S. Lier Gjøvik Rideklubb 
Erwin-Andreas Cimarolli Stav KRK  

D) Varamedlem til styret for 2 år Kristine Steine Sund (tar ikke gjenvalg)

Valgkomiteens forslag: Anniken Stee Jotunheimen Hestlag

E) To revisorer for 2 år Rune Harald Rækken (tar gjenvalg )

Valgkomiteens forslag: Rune Harald Rækken Hadeland Ride og Kjøreklubb
Hans Sæther Skjåk Hestlag 



F) Valgkomiteè for 2 år Kretsstyret innstiller iht NIFs standard lovnorm §20   

Bente Kurås Lilleengen og Aurora van der Velpen fratrer valgkomiteèn. 
Randi Grete Linnerud, Skjåk Hestlag, blir sittende to nye år iht valg foretatt 2017.  

Kretsstyrets innstilling til nye valgkomiteèmedlemmer:
 

Helle Charlotte Øveraasen Starum Hestesportsklubb
Marius E. Tøftum Toten Hestesportsklubb 

Varamedlem Kjersti K.N. Storrusten Lesja og Dovre HSK 

Innstillingene fra Valgkomiteèn/kretsstyret tilfredstiller kravene iht NIFs lovnorm vedr 
kjønnsfordeling i særkretser. Ref: "§ 5 Kjønnsfordeling (1) 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." 



PROTOKOLL FRA OPPLAND RYTTERKRETS 35' ORDINÆRE TING

ONSDAG 14.MARS 2018

 Vertshuset V-E6, Biri 

Tilstede: Kretsstyret: Lisbeth Stenseth, Bjørn Myhrer, Berit L. Hovsveen, Simon Lande, Trond V. 
Syversen (frafall: varamedlem Trude Andersen, varamedlem Kristine Steine Sund)

Representanter fra følgende 9 klubber:  ant. stemmeberettigede repr. i parantes 

1. Gjøvik Rideklubb  (2) 

2. Hadeland Ride og Kjøreklubb (1)

3. Midt Gudbrandsdal Ride og Kjøreklubb (1)

4. Nordre Land IL  (1) 

5. Sjåk Hestlag (1) 

6. Starum Hestesportsklubb (1) 

7. Stav Kjøre og Rideklubb (1) 

8. Toten Hestesportsklubb (2) 

9. Valdres Ride og Kjøreklubb (1)  

Andre representanter: 

• Leder valgkomiteè: Randi Grete Linnerud  

• Klubbveileder NRYF: Trond Wæhler 

 Tilsammen 16 stemmeberettigede inkl styrets medlemmer 

1. Godkjenning av fremmøte representanter

Godkjent

2.  Godkjenning av saksliste/forretningsorden

Godkjent

3. Valg av ordstyrer/referent/protokollsignatører

Ordstyrer: Trond Wæhler 
Referent: Lisbeth Stenseth 
2 representanter til å underskrive protokoll: Marius E. Tøftum og Helle C. Øveraasen  
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4. Årsberetning:
Se eget vedlegg.

Innvending: skrivefeil av to navn – korrigert 

Årsberetning med korrigering – enstemmig Godkjent

5. Bestemannspris 

Utdelt til Maren Knappe, Nordre Land IL for fremragende sportslige prestasjoner og sitt engasjement 
for yngre ryttere i egen klubb i 2017 

6. Regnskap

Se eget vedlegg.

Innvending: representant fra Valdres ønsker noter som synliggjør frie og bundne midler for 
årsregnskapet 2018.  

Innvending - enstemmig Godkjent 

Regnskap 2017 – enstemmig Godkjent

7. Behandle saker og forslag

Se eget vedlegg 

Ny Lovnorm for kretsen

Innvendinger ny lovnorm:  kretsstyret beslutter om ungdomsrepresentanter og revisorer skal velges 
for 1 el 2 år. 

Ny lovnorm med innvendinger – enstemmig Godkjent   

Endring av utmerkelser 

Bestemannsprisen utgår til fordel for tre nye priser: Årets klubb, Årets ekvipasje og Årets ildsjel. 
Prisene skal deles ut årlig f.o.m kretstinget 2019. Kretsstyret gis fullmakt til å opprette statutter. 

Endring av utmerkelser – enstemmig Godkjent 

Endringer i generelle KM statutter

Endringer i generelle KM statutter – enstemmig Godkjent  

8. Fastsette kontingent 

kr 25,- pr medlem 

Kontingent – enstemmig Godkjent   

9. Budsjett 2018

Se eget vedlegg. 

Budsjett 2018 – enstemmig Godkjent  
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10. Valg 

Leder: Lisbeth Stenseth på valg gjenvalgt for 2 år 
Nestleder: Bjørn Myhrer                  ikke på valg 1 år igjen                       
Kasserer: Turid Tømta ny valgt for 2 år 
Styremedlem: Berit L. Hovsveen ikke på valg 1 år igjen 
Ungdomsrepresentanter: Mathilde S. Lier ny valgt for* 

Erwin-Andreas Cimarolli ny valgt for* 
Varamedlem: Trude Andersen ikke på valg 1 år igjen  
Varamedlem: Anniken Stee ny valgt for 2 år 
Valgkomiteen:
Leder: Randi Grete Linnerud ikke på valg 2 år igjen  

Helle C. Øveraasen ny valgt for 2 år 
Marius E. Tøftum ny valgt for 2 år 

Varamedlem valgk.: Kjersti Storrusten på valg gjenvalgt for 2 år 
Revisorer: Rune H. Rækken på valg gjenvalgt valgt for*

Hans Sæther ny valgt for* 

*kretsstyret gis, etter innvending, fullmakt til å beslutte vervperiode. 

Alle valg - enstemmig godkjent 

Annet:  

Thor Gunnar Mathisen fra Stallmestern.no holdt, før tingforhandlingene startet, foredrag om 
anlegging av ny ridebane og oppgradering av gammel. 

Det ble utdelt blomster og vannkarafler til:  

• Styrets og valgkomiteèns avtroppende medlemmer 

• Emilie Næss, Toten HSK for NM gull i Dressur Ponni kategori 2 i 2015 og 2016 

• Thea Amalie Myrland, Starum HSK for NM bronse Feltritt Ponni 2015 

• Oda Skjølås Berge og Thea Amalie Myrland, Starum HSK for NM bronse Feltritt Ponni Lag 
2015 

•  Ida Kristine Larsen Høie og Elise Loe Skjølås, Starum HSK for NM bronse Feltritt Ponni Lag 
2017 

• Britt Scharffenberg, Toten HSK for NM bronse Kjøring 2016  

Egen festkake i anledning alle NM-medaljene ble servert alle fremmøtte. 

Tingrapport for OPRYK 2018 à 3 sider Godkjent, Toten,  23.03.2018 

Marius E. Tøftum         Helle C. Øveraasen 


