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PROTOKOLL FRA NORGES RYTTERFORBUNDS ORDINÆRE TING 

SØNDAG 7. APRIL 2019 
Thon Hotel Arena, Lillestrøm   

 
 

 
Tilstede: Forbundsstyret (FS) (forfall Totto Hartmann) og representanter fra klubber, 

kretser og utvalg/komiteer. Til sammen 121 stemmeberettigede.  
 
President Tore Sannum ønsket representanter og gjester velkommen, og ga ordet til 
Idrettspresident Tom Tvedt som hilste Ryttertinget.   
 
 
 
Sak 1 Godkjenning av fullmakter for de fremmøtte representanter 
 

Randi Haukebø, hadde gjennomgått de innsendte fullmakter, og disse ble godkjent 
etter hennes innstilling.  

 
Sak 2 Godkjenning av 
 
 a)  saksliste 
 b)  forretningsorden 
 
 Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 Forretningsorden godkjent som oppsatt. 
 
 
Sak 3 Valg av dirigent, sekretærer, tellekorps og to representanter til å  
 undertegne protokollen 
  
 Dirigent:  Berit G. Nyberg 
  
 Sekretærer: Hanne Fredrikke Nalum Flesche  
    Kjell Myhre 
 
 Tellekorps:  Nina Johnsen 
    Siri Evjen 
    Wenche Alm  
 
 Representanter til å undertegne protokollen: 
 Anne Cathrine Menne, Bruråk Hestesportsklubb 

Lisbeth Stenseth, Oppland Rytterkrets 

Legally signed by 
Anne Cathrine Menne
05.06.2019

Legally signed by 
Lisbeth Stenseth
06.06.2019
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Sak 4 Behandling av Årsberetning for 2017-2018 
   
 NRYFs Årsberetning 2017-2018 ble gjennomgått.  
 Diverse korrekturfeil/rettelser ble anført, rettelser legges inn i nettutgaven av  
 beretningen.  

 
 Vedtak: 
Årsberetningen for 2017-2018 ble enstemmig vedtatt.  

 
Sak 5 Behandling av regnskap for 2017-2018, med revisors beretning 
  

Årsregnskapene 2017 og 2018, med noter og revisors og kontrollkomiteens 
beretninger, ble gjennomgått.    
 
Vedtak: 

 Årsregnskapene 2017 og 2018 ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 6 Innkomne forslag og saker 

 
6.1 Forslag fra Rogaland Rytterkrets - Lovendring vedrørende valg av vara 
for leder i Ungdomskomiteen og eventuell utnevning av nye medlemmer i 
komiteen i løpet av tingperioden  

    
Ny lovtekst blir da som følger: 
§ 17 Ryttertingets oppgaver j) punkt 4: Valg av Ungdomskomité med leder, 4 
medlemmer og 2 varamedlemmer. Personlig vara for leder velges av komiteen 
selv.  
I valgperioden kan komiteen ved behov, selv utnevne nye medlemmer til 
komité.  Dette må likevel godkjennes av Forbundsstyret.. 
 

Forbundsstyrets innstilling til Ryttertinget 
Forbundsstyret stiller seg bak forslaget og innstiller saken til Ryttertinget. 
 
Vedtak: 
Forbundsstyrets innstilling til Ryttertinget ble enstemmig vedtatt 
 
 
6.2 Forslag fra Follo Hestesportsklubb - opprettelse av utvalg som skal 
vurdere behovet for et kriseråd 
 

Forslaget er behandlet av forbundsstyret og styret ser positivt på at alle ledd i 

organisasjonen er opptatt av hvordan vanskelige saker og hendelser behandles 

både internt og eksternt. Det er viktig for å sikre ryttersportens omdømme. 

Forbundsstyret har tidligere utarbeidet og vedtatt en krisehåndteringsplan som 

dekker de innspill og forslag som er kommet fra Follo Hestesportsklubb.   

Forslaget fra Follo Hestesportsklubb oversendes forbundsstyret til ytterligere 

behandling. 

 
Sak 7     Tilsette statsautorisert/registrert revisor og fastsette honorar 

 
     Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Forbundsstyret fremmer forslag om at revisjonsfirmaet AS Revision                                 
forestår revisjonen av NRYF og at honoraret fastsettes av forbundsstyret i henhold 
til gjeldende satser.   
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Vedtak:        
Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Sak 8 Fastsette kontingent for de etterfølgende 2 år  
 Anledning til å erstatte dagens abonnementsordning med kontingent.  
  

Ved redegjørelsen av denne saken kom det kommentar fra en representant i salen 
om viktigheten av at inngangen til sporten har en lav økonomisk terskel. 
Presidenten fikk ordet, og bekreftet at også styret var opptatt av dette i sitt arbeid. 

 
 Forbundsstyrets 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 abonnements-
ordning for Hestesport.  

  
 Vedtak:  
 Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 9 Behandling av Rytterpolitisk dokument 2019-2023 og budsjett 2019 og 2020 

 
 Rytterpolitisk dokument 2019-2023 ble tatt opp til votering. 
 
 Vedtak: 
  Rytterpolitisk dokument 2019-2023 ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Budsjetteringsarbeidet for neste periode har utgangspunkt i Rytterpolitisk 
dokument (RPD 2019-2023) i tillegg til styrets intensjoner om å sikre 
stevnearrangørsystem og egenkapital. Budsjetteringsprosessen er gjennomført av 
ledelsen, med bred inkludering av budsjettansvarlige. Vedlagte budsjettforslag 
viser et årlig overskudd NOK 303 900 i 2019 og NOK 425 000 i 2020.  

 
 Under budsjettbehandlingen kom det innspill på at oppsettet av budsjettet burde 

vært mer spesifisert og gjerne med mer utfyllende noter til de ulike postene. 
Presidenten tok dette til etterretning og vil se på hvordan dette kan imøteses til 
neste Rytterting. 

  
Det kom spørsmål fra salen knyttet til fastsetting av honorar for president og 
visepresident. Forbundsstyret redegjorde for dette og viste til tidligere tingvedtak i 
saken. En representant fra salen hadde oppfattet at tidligere tingvedtak kun gjaldt 
forrige tingperioden. Diskusjonen endte med at Forbundsstyret fremmet følgende 
forslag som da ble tatt opp til votering: 
 
Forslag til vedtak: 
Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar for president og visepresident. 

  
 Vedtak: 
 Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
 Forslaget i budsjettet om økte aktivitetsinntekter skapte debatt. Spesielt var det 

mange synspunkter knyttet til NRYFs nye kostnadsstruktur for HorsePro. Noen 
representanter argumenterte for at den nye kostnadsstrukturen ville medføre økte 
utgifter til stevneavvikling, og vil derfor ha en stor økonomisk konsekvens for 
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klubbene. Siden endringen først kom nå i mars vil klubbene ha problemer med å 
dekke dette innenfor sine budsjetter. 

 Det kom også innspill fra salen på at endringen i KRI om premiering, muligens ville 
kunne gi noen besparelser for klubbene og således kunne veie opp for ovennevnte 
kostnadsøkning 

  
 Utfallet av debatten endte med følgende forslag fra salen: 
  
 Forslag til vedtak: 
 Utsette nye priser for stevneprogram til 2020 
 
 Vedtak 
 Forslaget ble vedtatt mot 36 stemmer. 
 
 På bakgrunn av debatten og vedtaket om å utsette nye priser for 

stevneprogrammet til 2020, la Forbundsstyret fram følgende forslag: 
 
 Forslag til vedtak: 
 Budsjettforslag for 2019 og 2020 vedtas, med en endring av budsjettrammen og et 

underskudd inntil NOK 696 for 2019.  
 
 
Vedtak:  

 Ryttertinget godjente budsjettet for 2019 og 2020, med et underskudd for 2019 på 
NOK 696.000 som belastes NRYFs egenkapital. Budsjettet for 2020 ble vedtatt i 
tråd med budsjettforslaget. 

  
 

 
Sak 10 Valg 
   
 Forbundsstyret - FS 
 Følgende ble valgt: 
       
 President, Tore Sannum (4 år)      ved akklamasjon 
 Visepresident, Ingvild Østli     ikke på valg    
 Sissel Haugslien, styremedlem     ikke på valg 
 Jan Fredrik Furøy, styremedlem     ikke på valg 
 Ellen Dehn Arvesen, styremedlem    ikke på valg 
 Terje Rogne (4 år)       ved akklamasjon 
 Kari Heistad (4 år)       ved akklamasjon 
 Heidi Nässelqvist, styremedlem (2 år) (ansattes representant) 
 Kaja Hegre, styremedlem, (2 år) ungdomsrepresentant       
  
 Arne Falbach, varamedlem (2 år)     ved akklamasjon 
 Marianne Skille, varamedlem (2 år)     ved akklamasjon 
 
   
  
 Kontrollkomité (2 år - valgt ved akklamasjon)  
 Sverre Fordal, leder  
 Anne Kristin Schau Mathiesen, medlem  
 Terje Olsen-Nalum, medlem 
 Ann Kristin Hoff, varamedlem  
 Harald Gulliksen, varamedlem 
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 Ankeutvalg (2 år – valgt ved akklamasjon) 
 Tom Rune Lian, leder  
 Linda Johannessen, medlem  
 Arnt Ove Bjerkaas, medlem  
 Lill Svele, medlem  
 Eivind Davik, varamedlem  
    

 
Lovkomité (2 år – valgt ved akklamasjon)      

 Elisabeth Heber, leder 
 Maria Housken, medlem 
 Roy Hongset, medlem 
 Harald Farbrot, medlem 
   
 
  

Ungdomskomiteen (2 år) 
Kaja Hegre, leder       ved akklamasjon 
Signe-Christine Forberg Lillerud, nestleder    ved akklamasjon 
Kristine Johansen, medlem     90 stemmer 
Christoffer Holter, medlem     116 stemmer 
Oliver Sjøberg, medlem       116 stemmer 
 
Vilde Assersen, vara      65 stemmer 
Bendik Ratvik Østvik, vara     117 stemmer 

 
 

 Valgkomité (2 år)      
 Kjersti Fotland, leder       ved akklamasjon 
 Haldor Bråstad, medlem     ved akklamasjon 
 Elin Hilling, medlem      ved akklamasjon 
 Tormod Bakke Johnsen, vara     ved akklamasjon 
 
  
  
Sak 11 Bestemme sted for neste Rytterting 
 
 Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Forbundsstyret fremmer forslag om å gis mandat til å bestemme sted for Ryttertinget 
2021. 

 
 Vedtak: 
 Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Utdeling av NRYFs Fortjenestenål og Hederstegn 
 
Følgende personer ble tildelt Norges Rytterforbunds Fortjenestenål. Fortjenestenålen er 
innstiftet for å belønne fortjenestefull virksomhet til ryttersportens fremme.  
 
Lill Svele, f. 1957. 
Som så mange andre, kom antagelig Lill helt tilfeldig inn i ryttersporten på grunn av datterens 
interesse for hest og konkurranseridning. 
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Interessen for dommervirket kom snikende og i 2005 ble hun Sprangdommeraspirant. Det 
gikk noen år, før hun i 2011 ble både Sprangdommer og varamedlem av Norges 
Rytterforbunds Styre.  Det tok ikke lang tid før vara- ble til styremedlem og dommerkarrieren 
blomstret parallelt med arbeidet for NRYF.  I 2013 ble hun SD2 og etter et par år oppnådde 
hun den høyeste nasjonale dommergraden, SD3.  Med den fulgte autorisasjon som 
kursholder og sensor for dommere på vei opp i systemet. 

Hun satt som styremedlem i NRYF frem til 2017 men er ofte å se som dommer rundt omkring 

i landet.  Hun er medlem av Jarlsberg og Melsom Rideklubb og har hatt og har diverse verv i 

klubbens styre og stell. Det er en ære for oss å tildele Lill Svele Norges Rytterforbunds 

Fortjenestenål. 

 
Haldor Christian Braastad, født 1958:  
Lite visste Haldor om sin karriere i Norges Rytterforbund da hans datter begynte med hest. 
Siden da har han vært engasjert både i Gjøvik Rideklubb og i Starum Hestesportsklubb, og i 
8 år som leder av Grenutvalget i Feltritt.  
Han har vært brennende engasjert og dedikert til sporten. Motto har vært flere utøvere, flere 
hender og han har vært en viktig person i feltritts utvikling. Under han som leder fikk Norge 
sitt første lag til EM i Feltritt i nyere historie og fikk en rytter som deltok i VM.   
Det er en ære for oss å tildele Haldor Christian Braastad Norges Rytterforbunds 
Fortjenestenål. 
 
Ingar Johan Nilsen, f. 1946 
Ingar kom inn i styret i Buskerud Rytterkrets rundt 2009, som kasserer. Han satt i denne 
posisjonen frem til årsmøtet i 2016.  Han var høyt respektert for prikkfritt arbeide. 
I tillegg til kassererjobben var han også ansvarlig for å holde kurs i kretsregi.  Han har vært 
Grønt Kort kontakt og stått ansvarlig for/holdt reglementskurs.   
Denne personen har også lang fartstid i Gevelt Ryttersportsklubb, men har nok gjort seg 
mest bemerket, i sitt virke som steward.  Han ble Steward 1 i 2008.  I løpet av de siste 6 
årene har han vært steward på nesten 250 stevnedager, mellom 35 og 44 stevner pr. år, fra 
tidlig morgen til sent på kveld.  Han sier aldri NEI og har reddet mange stevner.  Han har 
ingen problemer med å si fra til både ryttere og stevne-arrangører dersom noe må forbedres 
eller rettes 
Det er en ære for oss å tildele Ingar Nilsen Norges Rytterforbunds Fortjenestenål. 
 
 
Følgende personer ble tildelt Norges Rytterforbunds Hederstegn – NRYFs høyeste 
hedersbevisning – for fortjenestfull innsats innen ryttersporten gjennom mange år: 
 
Robert Ruud, f 1955  
Robert har over en årrekke hatt mange roller i NRYF og er opptatt av å stimulere og styrke 
det frivillige engasjementet. Bærekraftige rideklubber og klubbeide og -drevne anlegg har 
vært sentralt i arbeidet. Robert har vært leder i en Arendal og Grimstad rideklubb med stor 
arrangementsaktivitet i 30 år, og er nylig gått av som leder.  
 
Robert har vært medlem av Forbundsstyret i fra 2003-2009, og fra 2011-2013. Med sin 
erfaring og kompetanse har han vært en nøkkelperson i utvikling og gjennomføring av 
Rytterforbundets anleggspolitikk. Han bidro sterkt i et banebrytende arbeid med 
programsatsningsmidler som sikret Rytterforbundet ekstra midler til flere nye og eksisterende 
anlegg. 
Han er mangeårig leder og medlem av Rytterforbundets anleggsutvalg, og er fortsatt 
medlem. 
Det er en ære for oss å tildele Robert Ruud Norges Rytterforbunds Hederstegn. 
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Anders Hafskjold, f. 1953 
Anders ble født inn i ridemiljøet og fikk gjennom sin familie opplæring i klubbarbeid og 
frivillighet. Han har i alle år hatt tilhørighet til Drammen og Omegn Rideklubb. 
Han deltok på ridestevner fra 70 tallet, men det ble etter hvert banebygging, arrangement og 
klubbdrift som ble hans vei. Bak sitt lune smil finner vi en ambisiøs, målbevisst 
hardtarbeidende banebygger. Han har vært en pioner i Norge som første internasjonale 
banebygger og har bidratt i hundrevis av klubber med kurs og banebygging. 
 
Han har også i en årrekke sittet som leder i sprangbanebyggerkomiteen. Han var i mange år 
den med høyest autorisasjon som sprangbanebygger, og i dag har han status som FEI 
banebygger level 3. 
Det er en ære for oss å tildele Anders Hafskjold Norges Rytterforbunds Hederstegn. 
 
Geir Madland, f. 1961  
Geir har vært engasjert i Rytterforbundet i mer enn 40 år, først som utøver, deretter som 
leder både i Kristiansand og Søgne rideklubb og i Vest-Agder rytterkrets. Han er i dag 
medlem av Kristiansand Ryttersportsklubb. 
 
Han har i flere tiår viet sin tid til det å være teknisk personell, både som sprangdommer og 
steward, nasjonalt og internasjonalt. Han har ikke bare en gren han verdsetter. Geir har i dag 
status i FEI som sprangdommer level 3, dressur steward level 3, og som sprang/para 
steward level 2. I tillegg besitter han rollen som Steward General for Norge i FEI. 
 
Utover å være en viktig bidragsyter i Norge, har han hatt oppdrag for FEI i OL, Paralympics, 
WEG og flere andre store stevner og mesterskap. Gjennom sitt utrolige engasjement og 
lange karriere som internasjonal steward har Geir brøytet vei for andre norske stewarder 
som nå også utfører viktige oppdrag både for NRYF og FEI. 
 
Det er en ære for oss å tildele Geir Madland Norges Rytterforbunds Hederstegn 
 
 
 
 
 
 
Lisbeth Stenseth      Anne Cathrine Menne 
Oppland Rytterkrets      Bruråk Hestesportsklubb 


