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Rytterting 2011 
 

Norges Rytterforbunds ordinære ting 
på Comfort Hotel RunWay på Gardermoen 

Søndag 20. mars 2011, kl. 09.00 
 

SAKSLISTE 
  Åpning 

Sak 1 Godkjenning av fullmakter for de fremmøtte representanter 

Sak  2 Godkjenning av 

  a)   innkallingen 
  b)   saksliste 
  c)   forretningsorden (se nedenfor) 

Sak     3 Valg av 

  a)   dirigent 
  b)   sekretær 
  c)   2 representanter til å undertegne protokollen 

Sak     4 Behandling av årsberetning for 2009-2010 

Sak     5 Behandling av regnskap for 2009-2010, med revisors beretning 

Sak     6 Behandling av innkomne forslag og saker 

Sak     7 Tilsette statsautorisert/registrert revisor og fastsette honorar 

Sak     8 Fastsette kontingent for de etterfølgende 2 år 

Sak     9 Behandling av langtidsplan og langtidsbudsjett 

Sak   10 Valg 

Sak   11 Bestemme sted for neste rytterting 
 
Sak  2  Ryttertingets forretningsorden 
1. Tinget ledes av den valgte dirigent.  Protokollen føres av den valgte sekretær. 
2. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.  Taletiden er 5 min. 
 første gang og 3 min. andre gang og tredje gang.  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. 
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1  Styre og administrasjon m.v. 
 
Styret i Norges Rytterforbund har fra den 15. mars 2009 hatt følgende sammensetning: 

President:   Kristin Kloster Aasen 
Visepresident:   Per Anders Owren 
Styremedlem:   Anne Kristin Sydnes 
Styremedlem:   Sverre Fordal  
Styremedlem:   Anne Kristin Mathiesen 
Styremedlem:   Rolf Nøstdahl 
Styremedlem:   Berit Kjøll  
Varamedlem:    Marianne Lindmark  
Varamedlem:    Lill Svele  

 
 
Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning: 

President:   Kristin Kloster Aasen 
Visepresident:   Per Anders Owren 
Styremedlem:   Anne Kristin Sydnes 

 
 
ADMINISTRASJONEN: 

 Generalsekretær    Kjell Myhre (til 30.11.10, 01.-31.12.10 50%)  
 Markeds- og kommunikasjonsansvarlig  Sissel Finstad  
 Regnskapskonsulent     Mesud Burzic  
 Adm.koordinator     Elin Gravdal  
 Leder organisasjon/sport    Carsten Sørlie  

Sportskoordinator, sprang   Nina Rasmussen  (til 15.10.10) 
Sportskoordinator, alle andre grener    Esther Hoff  (til 31.07.09)  
Sportskoordinator, dressur og FH   Esther Hoff (fra 01.08.09) 
Sportskoordinator, alle andre grener   Anne Kristin Kåvin (fra 01.08.09) 
Konsulent utdanning/bredde    Caroline Enger (til 31.07.10)  
Utdanningskonsulent     Nina Rasmussen (fra 15.10.10)  
Sport og Organisasjon     Mari V. Rasmussen (fra 01.08.09 til 15.10.10) 
Koordinator Bredde/Organisasjon  Mari Viko Rasmussen (fra 15.10.10) 

 Sekretær sport Heste-/rytterlisens   Andreas Juelsen  
 Sportssekretær, sprang     Rønnaug Pettersen Skorem (til 31.07.10)  
 Sportssekretær, alle andre grener   Heidi Nässelqvist (fra 07.09.09 til 31.08.10)  
 Sportssekretær, sprang     Heidi Nässelqvist (fra 01.09.10) 
 Sportssekretær, alle andre grener   Anne Kristin Kåvin (til 31.07.09) 
 Sportssekretær, alle andre grener   Glenn Tore Finstad (fra 01.10.10) 
 

Hestesport 

 Redaktør:     Anne Buvik   
 Red.medarbeider     Pia Henriksen    

 
Ansatt revisor:     Statsautorisert revisor Otter Brødholt 
 



NRYFs Årsberetning 2009-2010 
 

 
5 

 

 

2  Tingvalgte komiteer og utvalg 
 
 
Kontrollkomité:     Domsutvalg: 

Trond Asmyr, leder     Skjoldulf P.G. Lihaug, leder  
Giert Spæren, medlem      Jan Wallin, medlem  
Pernille Kring Gulowsen, medlem     Ulf Magne Nilsen, medlem 
Bernt-Håkon Andresen, varamedlem     Solveig Sundfær, varamedlem 
Gunnar Hammer, varamedlem     Just Henriksen, varamedlem 

     
 
Appellutvalg:      Lovkomité: 

Randi Haukebø, leder      Erik Elstad, leder  
Torunn Knævelsrud, medlem     Per Gulaker, medlem  
Håkon Danielsen, medlem     Liv Mette Moxnes, medlem  
Eivind Davik, medlem      Elisabeth Heber, medlem  
Ove Natland, medlem       
Anlaug Thorsen, varamedlem      
Arnt Ove Bjerkaas, varamedlem    Valgkomité: 

       Harald W. Gulliksen, leder  
     Torbjørg Antonsen, medlem  
     Harald Farbrot, medlem  
     Elin Heistad, varamedlem  

 
 
 

3  Faste oppnevnte komiteer 
 
2009       2010 

 
Teknisk Komité (TKr):     Teknisk Komité (TKr):     

Torunn Knævelsrud, leder     Torunn Knævelsrud, leder  
Erik Elstad,  medlem      Erik Elstad, medlem (til juli 2010)  
Ivar Alme, medlem      Ivar Alme, medlem  
Harald Farbrot, medlem     Harald Farbrot, medlem  
       Hege Trulsen (fra juli 2010)  
 

Etisk råd:       Etisk råd:       

Anne Kristin Sydnes, leder     Anne Kristin Sydnes, leder  
Odd Magnus Knævelsrud,  medlem    Odd Magnus Knævelsrud, medlem  
Nina Rasmussen, medlem     Nina Rasmussen, medlem  
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GRENUTVALGENE 

2009       2010 

Distanse      Distanse        
Marit Rakvaag     Jan Fredrik Furøy  
Marianne Lindmark     Kai Hansen 
Lisa Smeby       Gunnhild Brattebø 
       Lisa Smeby  
        
Dressur        Dressur      
Elizabeth Farbrot     Elizabeth Farbrot  
Unni Henriksbø      Unni Henriksbø  
Else Hasvold       Else Hasvold  
Øivind I. Ødemotland     Lynn Finne  
Beate Grønstad     Christine Skodjereite  
Lynn Finne  
  
Felt       Felt           
Halvard Bakke Johnsen     Haldor Braastad 
Martin Rauan       Tore Skedsmo 
Lars Grøneng      Torill Bergstrøm 
Nina Heimar Zachariassen    Johan Møller  
Annicken Jegersberg      Anton Granhus   
Kristin Tørmoen (rytterrepresentant)   Kristin Tørmoen (rytterrepresentant)   
 
Kjøring      Kjøring           
Ellen Olsen      Ellen Olsen 
Kjell Stadheim       Anne Grundvig 
Atle Henden (til august 2009)    Linn Støkken Nielsen (til juni 2010) 
Linn Støkken Nielsen (til august 2009)    Tone Løken (til juni 2010) 
Anne Grundvig        
 
Sprang       Sprang           
Jon Harald Gulliksen (til mai 2009)    Siri Evjen  
Siri Evjen      Nina Braaten  
Nina Braaten      Stian Øgland (fra januar 2010) 
 
Voltige       Voltige 
Benedikte Zeiner     Marit Walløe 
Marit Walløe      Line Bjørkvold 
Birgitte Løvlie        
Elise Nettlehorst Jacobsen  
 
Funksjonshemmede      Funksjonshemmede  
Helle Grigson       Helle Grigson 
Turid Løken      Turid Løken  
Liv Ryen Kristiansen     Liv Ryen Kristiansen 
Silje Gillund       Silje Gillund  
       Hilde Stømner   
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2009       2010  

 
Dressurdommerkomité   Dressurdommerkomité 

Øivind Ødemotland  Øivind Ødemotland  
Gunn C. Skovholt  Gunn C. Skovholt  
Christine Skodjereite Christine Skodjereite 
  
Sprangbanebyggerkomité   Sprangbanebyggerkomité     
Ole Tufte  Ole Tufte 
Anders Hafskjold  Anders Hafskjold  
Petter Larsen  Arild Sivertsen 
Terje Olsen-Nalum   

Sprangdommerkomité  Sprangdommerkomité 
Ole Kristian Buer  Ole Kristian Buer 
Carsten A. Sørlie  Ivar Alme 
Ivar Alme  Håkon Danielsen 
Håkon Danielsen  Gunn Eva Killingberg 
Gunn Eva Killingberg  Bente Bysting 
 
Feltbanebyggerkomité      Feltbanebyggerkomité 
Johan Fahlberg, leder (til august 2009)    Tore Skedsmo  
Tore Skedsmo, leder (fra august 2009)    Hans Bauer 
Anton Granhus       Liv Hansen  
Knut Beck       Leif Fjerdingstad  
Liv Hansen       Ulf Magne Nilsen 
Hans Bauer (til august 2009)     Knut Beck 
Leif Fjerdingstad   
 
       Distansedommerkomité   
        Hilde Berg, leder  
       Hallvard Sommerseth  
       Jan Fredrik Furøy 
 
 
Norsk Islandshestforening    Norsk Islandshestforening 
Even Hedland, leder     Even Hedland, leder 
Utvalg for sport og utdanning:    Utvalg for sport og utdanning: 
Hege Nymoen      Hege Nymoen 
André Ziemann      André Ziemann 
Ingrid Haugen       Ingrid Haugen  
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4  Beretninger  
tingvalgte komiteer og utvalg 

 
 
 
 
4.1 Domsutvalget 
 

ÅRSBERETNING FOR 2009  
Domsutvalget har i 2009 ikke fått oversendt saker til behandling/pådømmelse.   

 
Formannen har deltatt i NIFs «Lov- og domsseminar» høsten 2009; nyttig som vanlig.  
 
 
ÅRSBERETNING FOR 2010  
Domsutvalget fikk i 2010 oversendt to saker til pådømmelse, begge med samme utgangspunkt. 
De ble behandlet på en grei måte, og dom ble avsagt 20. oktober 2010 med basis i NIFs lov  
§ 11-2 om Straffebelagte handlinger/unnlatelser. Dommene er ennå ikke publisert i 
Hestesport.  
 
Formannen har deltatt i NIFs «Lov- og domsseminar» høsten 2010; nyttig som vanlig.  

 
 

 
 
4.2     Appellutvalget 

 
Appellutvalget har ikke hatt saker til behandling i 2009/2010 

 
 
 
 
4.3     Lovkomiteen 
.  

Lovkomiteen har ikke hatt saker til behandling i 2009/2010  
 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i 2010 igangsatt et 
lovrevisjonsarbeid frem mot Idrettstinget i 2011. Formålet er å modernisere og systematisere 
loven samt lovregulere gjeldende praksis. Foreløpig er det blitt utarbeidet forslag til revisjon 
av bestemmelsene om valgbarhet og representasjon, idrettsallianse og straffebestemmelser. 
Lovkomiteen har gjort seg kjent med de foreslåtte endringer, men har ikke funnet grunn til å 
avgi innspill til høringsuttalelse.  
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5  Tilslutning 
 
 
2009       2010 

 
Ifølge Idrettsregistreringen, hadde forbundet    Tallene pr. 31.12.2010 foreligger ennå ikke.  
Pr. 31.12.09 381 klubber og et medlemstall  
på ca. 42 000. 
 
 
Følgende klubber ble nye medlemmer:  Følgende  klubber ble nye medlemmer: 
Bø Kjøre- og Rideklubb     Øvre Romerike Rideklubb  
Skien Rideklubb      Tveit Feltrittklubb  
Ås Englegaard Rideklubb     Storhaug Rideklubb  
Sølvbyens Rideklubb      Ingolfur Islandshestlag  
Lillesand Rideklubb      Skeyna Kjøre- og Rideklubb  
Sømna Rideklubb      Salten Hestesportsklubb  
Skeivoll Ride- og køreklubb     Varanger Rideklubb  
Balsfjord og Malangen Hestesportklubb   Årungen Ride- og Kjøreklubb  
Neadalen Hestesportklubb     Isafold Islandshestforening  
Maridalen Hestesportsklubb     Kaland Hestesportsklubb  
Arendal og Tvedestrand Hestesportsklubb   Klæbu Hestesportsklubb  
       Gartland Rideklubb  
       Bindal Hestesportsklubb  
       Fjelldal IL – Ridning  
       Engerdal Hestesportklubb  
       Tromøy Hestesportsklubb  
       Eigerøy Hestesportsklubb  
       Fossum Hestesportklubb  
       Skoger Hestesportklubb  
 
 
Navneendring:  Navneendring: 
Vindafjord og Etne Rideklubb   Brekka Rideklubb  
(fraEtne og Omegn Hestesportlag)   (fra Arendal og Tvedestrand Hestesportsklubb) 
Valdres Ponniklubb   Randaberg Ryttersportsklubb  
(fra Midtre Bjørgo Ponnklubb)   (fra Randaberg Hesteklubb) 
Bodø Ride- og Kjøreklubb   Hasle Hestesportsklubb  
(fra Bodø Rytterklubb)   (fra Søndre Nesodden Kjøre- og Rideklubb)  
 

 

Sammenslåing:  Sammenslåing: 
Skauen Ryttersportsklubb og   Son Hestesportklubb og Son og Våler  
Melsom Hestesportsklubb er slått samen til:   Rideklubb er slått sammen til:  
Melsom Hestesportsklubb   Son Hestesportklubb  
  Nordre Strand Kjøre- og Ridelag og Strand  
  Rideklubb er slått sammen til: 
  Strand Hestesportklubb  
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2009       2010 

 
Gjenopptak: Gjenopptak: 
Kvænangen Rideklubb  Ask Hestesportsklubb  
 
 
Følgende klubber er utmeldt av forbundet: Følgende klubber er utmeldt av forbundet: 
Malangshalvøya Kjøre- og Rideklubb  Lillomarka Ride- og Kjøreklubb  
Randesund Rideklubb  Gardermoen Rideklubb  
Lauten Rideklubb  Akershuskuskene  
Øiset Rideklubb  Lutsi Hestesportklubb  
Hindal Ryttersportklubb  Vestnes Ride- og Kjøreklubb   
Sør-Karmøy Rideklubb  Ask Hestesportsklubb  
Øyestad Hestesportklubb  Distansehestforeningen  
 Nedstrand Kjøre- og Rideklubb  
 Vestby Voltige Klubb   
 Fornebu Sportsklubb – Ridning  
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 6  Forbundsstyrets beretning  
for 2009 – 2010 

 
 
 
 
Generelt 
Langtidsplanen 2007-2011 har vært Forbundsstyrets styringsverktøy i 2009 og 2010.  Forbundsstyret 
har avholdt 8 styremøter i 2009 og 6 styremøter i 2010. 
Langtidsplanen følges opp rutinemessig og har en sentral plass på agendaen på alle styremøter.  
 
Forbundsstyret er et aktivt arbeidende styre, og det er derfor svært nyttig at styrets medlemmer 
innehar ulik kompetanse og har sin tilhørighet fra ulike grener og nivåer i organisasjonen.  
 
Generalsekretæren og administrasjonens fagansvarlige har det daglige ansvaret for oppfølgning av 
enkeltsaker.  
 
NRYFs administrasjon 
Styrkingen av NRYFs administrasjon i 2008 har vært vellykket, og Forbundsstyret er tilfreds med 
gjennomføringen av bemanningsplanen i 2009 og 2010 og administrasjonens evne til å møte ulike 
arbeidsoppgaver.   
 
Seksjonene i administrasjonen har klart definerte ansvarsoppgaver og rapporteringsrutiner. Imidlertid 
fungerer administrasjonen også godt som helhet, og vi ser at avdelingene også samarbeider 
konstruktivt på tvers i forhold til overordnede målsettinger. 
 
Generalsekretær Kjell Myhre var langtidssykmeldt i 2010; noe som naturlig ble en utfordring for både 
administrasjon og styre.  Imidlertid ble ansvar og oppgaver ivaretatt av leder for organisasjon og sport 
på en svært god måte, og Forbundsstyret ønsker å rette en stor takk til Carsten Sørlie for å ha støttet 
og bidratt i en vanskelig periode. 
 
Tilsvarende var utdanningskonsulent Caroline Enger sykmeldt lenge og sluttet i stillingen 1. august 
2010.  Utdanningsarbeidet stoppet noe opp i 2010, men er nå i god gjenge etter at Nina Rasmussen tok 
over stillingen mot slutten av året. 
 
Generalsekretæren sa opp sin stilling 1. august 2010, men har etter oppsigelsestidens utløp bidratt 
med en stillingsbrøk for å sikre overgangen for Kathinka Mohn, som ble ansatt som ny 
generalsekretær 1. desember 2010 med tiltredelse medio januar 2011. 
 
Forbundsstyret ønsker å takke administrasjonen for innsatsen i perioden.  Vi vet at de har arbeidet 
iherdig med å finne funksjonelle arbeidsrutiner som avklarer roller og ansvar i forhold til ulike 
stillingsbeskrivelser. 
 
Sport  
Forbundsstyret er ansvarlig for å utarbeide overordnede systemer som sikrer god drifting av sporten. 
Arbeidsgruppen for sprang leverte sin innstilling våren 2009, som inneholdt ulike tiltak som alle ble 
behandlet av Forbundsstyret. 
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Det har vært arbeidet med å følge opp vedtak, som i hovedsak har dreid seg om ytterligere 
profesjonalisering av sporten, samt klarere definering av kompetansekrav og rolleavklaringer i forhold 
til trenerne.  Videre er det tatt initiativ til revisjon av NRYFs etiske retningslinjer for omsetning av 
hest, samt revisjon av standardavtalen for omsetning av hest.  I tillegg foreslås også å utarbeide en 
egen kontrakt som regulerer bruk av mellommann i hesteomsetning. 
 
I siste del av 2010 sluttet landslagssjef sprang, landslagstrener sprang senior samt forbundstrener 
dressur.  Det har vært krevende å fylle posisjonene, spesielt med utfordringene knyttet til 
problemstillingene beskrevet ovenfor. Forbundsstyret er tilfreds med tilsetting av ny landslagssjef 
sprang i desember 2010.  I tillegg har NRYF hatt stor glede av overføringsverdien av systemene fra 
OLT hva gjelder ridning for funksjonshemmede til dressursporten hvor man har en etablert en 
midlertidig fellesløsning, som fungerer godt. 
 
Forbundsstyret er svært tilfreds med Norges deltakelse i WEG for dressurlandslaget.  Likeledes kunne 
vi glede oss over individuell deltakelse også i voltige.  Forbundsstyret så med bekymring på at den 
planlagte lagdeltakelsen i sprang ble umuliggjort, og at Norge kun stilte med én individuell utøver.  
Tilrettelegging og planlegging av mesterskapsdeltakelse er svært ressurskrevende og forplikter NRYF 
både praktisk og økonomisk.  Forbundsstyret ser derfor alvorlig på forfall som ikke skyldes skadede 
hester eller ryttere. 
 
Forbundsstyret ser fortsatt behovet for bedret kommunikasjon mellom ansatte, tillitsvalgte, utøvere og 
støttespillere.  Det har vært jobbet kontinuerlig med å forbedre kommunikasjonsrutinene for å sikre 
konstruktiv informasjonsformidling mellom partene.  Forbundsstyret er av den oppfatning at kun 
felles innsats vil gjøre det mulig å oppnå enhetlig forståelse og at her gjenstår mye arbeid. 
 
I desember 2010 undertegnet NRYF avtale med Antidoping Norge om at prøvetaking og utredning av 
prøver for hest nå også håndteres av dem.  Dette er et resultat av NRYFs nye antidoping-regelverk for 
hest, som trådte i kraft 01.01.2011 etter flere års utarbeidelse. 
 
NIF/Olympiatoppen 
Forbundsstyret har også i siste tingperiode hatt stor glede og nytte av den overordnede idrettslige 
tilknytningen til NIF/Olympiatoppen. Det er mye kompetanse og hjelp å hente i NIF/Olympiatoppen i 
forhold til de store sportslige og organisasjonsmessige utfordringene som øker i omfang og 
kompleksitet. 
 
I 2010 ble NRYF medlem av Særforbundenes Fellesforbund (SFF).  Foreningen er en formalisering 
av det tidligere Særforbundsforumet, som gjennom en ansatt særforbundskoordinator ønsker å bidra 
til større samarbeid mellom særforbundene i norsk idrett.  Et tema som har hatt stor betydning i 
perioden er representasjon på Idrettstinget og sammensetningen av styrkeforholdet mellom 
idrettskretser og særforbund.  I 2010 leverte arbeidsgruppen for alternativ sammensetning av 
Idrettstinget sin rapport til behandling på ledermøtet i mai måned.  Arbeidsgruppen ble ledet av 2. 
Visepresident i NIF, og besto ellers av ytterligere ett medlem av Idrettstyret, to Idrettskretsledere og to 
særforbundspresidenter, hvorav NRYFs president var den ene. 
 
FEI 
Forbundsstyret har hatt stor oppmerksomhet rettet mot FEI og de utfordringer som har vært knyttet til 
det internasjonale arbeidet med ryttersporten. 
 
NRYF var representert ved General Assembly i 2009 og 2010. 
NRYFs president satt i FEIs ”Clean Sport Commission”, som ble nedsatt etter OL i Hong Kong i 
2008.  Kommisjonen leverte sin innstilling i forkant av General Assembly i 2009.  Rapporten dannet 
grunnlag for det antidoping-regelverket som ble vedtatt av FEI i 2009.   
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NRYF v/president og generalsekretær deltok, sammen med Antidoping Norge, på ”Clean Sport”-
seminar i Lausanne i 2010, hvor grunnlaget ble lagt for en felles global forståelse rundt forbudslisten 
over stoffer og medikamenter. 
 
Prosessen rundt ”Clean Sport” i FEI viser hvor viktig det er for sportens image og omdømme at det er 
et sterkt og klart fokus på hestevelferd og fair play. 
 
”Fremdrift og samling” i klubben 
Langtidsplanen 2007–2011 har hatt et gjennomgående fokus på viktigheten av å ha godt fungerende 
rideklubber som basis for aktiviteten. 
I 2009 og 2010 har Forbundsstyret vært aktive i oppfølgingen av de tiltak som har ligget til grunn for 
satsingen. 

• Forbundsstyret er glade for at klubbveilederordningen er etablert, og den fungerer nå godt.   
• Forbundsstyret har satset på å opprettholde og videreutvikle HorsePro, som i 2010 ble lagt inn 

i selskapet Competit AS. (jfr. den økonomiske årsberetningen for 2010).  Forbundsstyret har 
jobbet aktivt for å finne gode løsninger for å utvikle produktet videre i tillegg til å sikre god 
oppfølgning og support for alle de klubbene og utøvere som anvender systemene HorsePro 
Nett og HorsePro Stevne. 

• Forbundsstyrets vedtak i 2009 om innføring av årlig hestelisens skal legge grunnlaget for 
bidrag til finansiering av ridebanebunner på klubbanlegg.  Dette er et viktig tiltak for å sikre 
trenings- og konkurranseaktiviteten i rideklubbene, og et resultat av den offensive innsatsen 
Forbundsstyret la til grunn i Langtidsplanen 2007–2011 for å oppfylle målsettingen om å lage 
bærekraftige rideklubber. 

 
Anlegg og anleggsstrategi  
I målsettingen om å styrke rideklubbene, er NRYFs anleggsstrategi en viktig del av arbeidet.  
Forbundsstyret og administrasjonen har fulgt opp anleggskoordinatorens arbeid, som har brukt mye av 
sin tid på å besvare klubbenes anleggstekniske spørsmål, samt veiledet i klubbenes kontakt med 
offentlige myndigheter vedrørende tillatelser og tilskuddsordninger.   
I tillegg har Forbundsstyret benyttet anleggskoordinatorens kompetanse i NRYFs dialog med 
Kulturdepartementet hva gjelder bruk av restmidler av den foregående periodes 
programsatsingsmidler. 
Våre 7 programsatsingsanlegg fungerer i dag som regionale hovedanlegg, en bevisst strategi som gir 
de klubbene som ikke selv har konkurranseanlegg en lokal anleggsforankring. 
 
NRYF har i perioden vært representert med to personer i gruppen, som på oppdrag fra Norsk 
Hestesenter utarbeider forslag til bransjestandard for hestenæringen.  Bransjestandarden vil 
forhåpentligvis legge føringer som har betydning for en fremtidig nasjonal autorisasjonsordning for 
hestesentra.  
 
Forbundsstyret har arbeidet bevisst med å harmonisere vår satsing på opprusting av klubbene og hjelp 
til etablering av gode klubbanlegg med den overordnede anleggsstrategien, som har fokus på å bedre 
rammebetingelsene for hestenæring generelt og rideanlegg spesielt. 
 
Hestesport og internett  
Som tidligere er NRYFs medlemsblad Hestesport en viktig del av vår virksomhet.  Gjennom annonser 
bidrar bladet økonomisk til driften av forbundet.  Bladet er nå en av tre informasjonskanaler hvor de 
to andre er nettbaserte www.rytter.no og www.hestesport.no. 
Sistnevnte er oppfyllelsen av Langtidsplanens målsetting om en nettbasert distribusjon av nyheter fra 
Hestesport.  I perioden har www.rytter.no fått ny, brukervennlig layout og Forbundsstyret er imponert 
over administrasjonens arbeid som har ført til oppfyllelsen av Langtidsplanens ambisjon om utvidet 
kommunikasjonsflyt overfor medlemmene og øvrige interesserte. 
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Forbundsstyret er bevisst på at informasjons- og kommunikasjonsbehovet er overveldende.  Derfor må 
det fortsatt arbeides bevisst gjennom våre kanaler for å dekke etterspørselen etter nyheter og 
informasjon. 
 
Økonomi 
NRYF finansieres delvis av offentlige tilskudd fra Kulturdepartementet via NIF.  Det er en 
gjennomgående trend at andelen frie midler reduseres til fordel for  øremerkede aktivitetstilskudd 
etter søknad fra administrasjonen.  Forbundsstyret har gjennom generalsekretæren holdt seg orientert 
om de tilskuddsmuligheter som til enhver tid er tilgjengelige. Prosjekter rettet mot barn og unge, 
utviklingsorientert ungdomsidrett og spillemidler til utstyr er eksempler på bidrag som direkte støtter 
aktiviteter i regi av NRYF. 
 
NRYFs egne inntekter kommer hovedsakelig fra heste- og rytterlisenser og 
sponsor/samarbeidsavtaler.  I perioden 2009 og 2010 har NRYF erfart en reduksjon i sistnevnte 
inntekter.  NRYF har vært påvirket av den generelle nedgangen i samfunnsøkonomien i perioden, selv 
om NRYFs virksomhet har vært rammet relativt beskjedent.  Våre store samarbeidspartnere profilerer 
seg primært gjennom den delen av medlemsmassen som består av unge på bredde og 
rekrutteringsnivå.  Fokuset på sikkerhet og hestevelferd har sikret gode avtaler og bidrar definitivt til å 
øke bevisstheten i organisasjonen i forhold til disse viktige temaene. 
 
Forbundsstyret ønsker også å profilere toppidretten som salgbart produkt for å sikre finansiering av 
satsingen. Imidlertid ser vi at den kommersielle delen av sporten kan være et hinder for å oppnå 
overordnede gode avtaler med fokus på sport og prestasjoner.  Ryttersportens konkurransearenaer er 
markedsplasser for hestehandlervirksomhet, der også trenerne naturlig nok kan ha ulike roller.  
Forbundsstyret har arbeidet aktivt med å sikre de rolle- og ansvarsavklaringer som er nødvendig for å 
kunne selge sporten som et helhetlig og godt produkt.  
 
Forbundsstyret er svært tilfreds med administrasjonens fokus på gode rutiner for økonomioppfølging, 
og er av den oppfatning at man har god kontroll over den økonomiske situasjonen.  Se også 
Forbundsstyrets økonomiske årsberetninger for 2009 og 2010. 
 
Forbundsstyret setter stor pris på å få arbeide med utviklingen av norsk ryttersport. Vi ønsker å takke 
alle som har bidratt i denne tingperioden, og ser fram til fortsatt felles innsats i årene som kommer. 
 
 
 
 

Oslo, 8.februar 2011 
Styret i Norges Rytterforbund 
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7  Marked og kommunikasjon 
 
 
 
 
EM for funksjonshemmede ryttere  
Forberedelse til EM for funksjonshemmede ryttere i august 2009 på Epona Ryttersenter var en sentral 
arbeidsoppgave for markedsavdelingen i 2009 - med hovedvekt på inntektssiden og PR/informasjon 
knyttet til dette mesterskapet. Det ble også brukt mye tid på å ankre prosjektet i lokalmiljøet, spesielt 
politisk. Både Lillesand og Kristiansand kommune bidro både økonomisk og praktisk.  
Blant sponsorene vil vi fremheve Rikstoto gjennom Sørlandet Travpark som gjennom en barteravtale 
tilrettela for catering i form av måltider til alle deltakerne, ryttermiddag og prispenger. Norsk Tipping, 
If, The Body Shop, NIF, Oslo Horse Show bidro også økonomisk samt at Luftforsvarets skole på 
Kjevik stilte mannsterke opp både i forberedelser og gjennomføring av arrangementet. 
Vi inngikk produksjonssamarbeid med NRK som med 30 minuttersending fra mesterskapet hvor 85 
ryttere fra mer enn 23 land deltok. Sendingen oppnådde hele 390.000 seere. 
  
Nettsidene www.rytter.no og www.hestesport.no   
NRYFs internettside www.rytter.no har sammen med bladet Hestesport vært våre viktigste 
kommunikasjonskanaler.  
 
En av svakhetene med bladet har vært mangel på aktualitet, spesielt med hensyn til sportslige 
resultater. Fortløpende nyhetsmeldinger fra stevner og andre nyheter egner seg bedre for en 
webløsning. På denne bakgrunn startet vi derfor i april 2009 opp www.hestesport.no som er tatt meget 
godt i mot med mellom 1000-1500 unike brukere pr. dag. 
 
Arbeidet med nye nettsider for www.rytter.no startet høsten 2009 og ble lansert under OHS i oktober 
2010 med fokus på de nye hestevelferdssidene. Det er kun november som har alle dagene i seg siden 
vi lanserte i midten av oktober. Statistikken viser da at vi hadde 12,38 sidevisninger i snitt pr. besøk, 
noe som tilsier at de som var innom siden fant stoff av interesse.  
 
Et interessant fenomen er at sidene våre er mest lest mellom kl. 19 og 22 på kvelden, og at vi har hatt 
besøk på siden fra 34 forskjellige land i november. 545.003 ganger har personer sittet bak en 
arbeidsstasjon og fått vist en side fra www.rytter.no i november, som gir oss et snitt på 18.166 
visninger pr. dag. Det er gode tall som viser en klar økning etter lansering av nye nettsider. 
 
Hestesport 
Bladet Hestesport utgir 8 utgaver pr. år. Gjennomsnittlig trykket opplag er 17.518 eksemplarer som 
distribueres til våre 42.500 medlemmer. Gjennomsnittlig løssalg er 196 blader.  
Bladet holder høy journalistisk kvalitet og har meget godt annonsesalg. Hestesport har gitt god 
inntjening til forbundet og bidrar solid til NRYFs inntekter. 
 
Pressearbeid 
Heidi Skar er presseansvarlig for landslag senior i sprang og sender fortløpende ut pressemeldinger 
relatert til dette område. I 2009 og 2010 sendte hun ut ca. 80 pressemeldinger hvert år relatert til 
seniorene i sprang.  I tillegg kommer pressemeldinger før OHS (20), AEG (23) og NGP (13).  
Så lenge vi ikke abonnerer på mediaovervåking, er det vanskelig å si noe om antall pressemeldinger 
som faktisk kommer på trykk.  Vi har en utfordring å få mer medieomtale både på generelt og 
grenspesifikt nivå, og bør være et satsingsområde videre fremover. 
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Hestegalla 
Norsk Rikstoto tok i samarbeid med sportsorganisasjonene initiativ til å samle ”Heste-Norge” for å 
hedre de beste prestasjonene for hvert år – første gang i 2009. Vi har nå gjennomført to gallaer i regi 
av Rikstoto, Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklubb, Norsk Hestesenter og Norges 
Rytterforbund. Planleggingsprosessen for Hestegalla 2011 er nå snart ferdig.  
Hos NRYF har arbeidet vært koordinert av markeds- og kommunikasjonssjef.  
NRYFs priser er: 

- Årets sportshest  
- Årets prestasjon  
- Årets rytter  
- Årets unghest (5-7 år)  
- Årets trener 

 
Sponsorarbeid 
NRYF er avhengig av å skaffe eksterne midler til å drifte sporten, og da spesielt den 
konkurransemessige satsingen og toppidretten, da denne satsingen er svært kostnadskrevende.  
Hovedsamarbeidspartnere i 2009-10 har vært Rikstoto, Felleskjøpet gjennom Champion, Heimer og 
Agria (sistnevnte fra 1.4.2009). Det er viktig at alle klubber, kretser og utøvere av sporten har 
forståelse for at NRYFs sponsorer har branskjeeksklusivitet.  
 
Sammen med spesielt Agria, Felleskjøpet og etter hvert også Rikstoto, har vi hatt ekstra fokus på god 
hestevelferd gjennom spørsmål/svar spalte i Hestesport, invitasjon til temakvelder rundt om i landet 
og ved at samarbeidspartnerne også har gitt premier til NRYFs konkurranser relatert til hestevelferd 
under bl.a. OHS. I tillegg til løpende kontakt med sponsorene, er de også blitt invitert til AEG, NGP 
og OHS samt Hestegallaen. 
 
Fra 1.7.2010 gikk Vanpee inn som grensponsor for dressur, en samarbeidsavtale som varer til 2013.  
Ett av målene videre er å bidra til at alle grenene får egne sponsoravtaler. 
 
Øvrige samarbeidspartnere som gir rabatter til NRYFs medlemmer ved bruk av deres tjenester, er 
Rica Hotels AS, Stena Line Norge AS, Idrettsreiser.no og Tun Forlag. 
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8  Informasjon 
 
 
 
Veterinærtjeneste 2009-2010 
 
Odd Magnus Knævelsrud fungerte som NRYF og FEI kontaktveterinær i 2009 og 2010. For øvrig sto 
Halvard Sommerseth, Guri Haarr, Kjell Fammestad, Svein Bakke, Lise Sundem-Eriksen, Bjørg Siri 
Svendsen og Ulrich Ohm på FEIs liste over stevneveterinærer, og flesteparten fungerte som FEI 
stevneveterinærer i inn- og utland. Svein Bakke og Lise Sundem-Eriksen deltok på FEI 
stevneveterinærkurs i Hartpury, England i 2009. 
 
NRYF tok dopingprøver av 15 hester i perioden 2009-2010. FEI tok 94 prøver i Norge på 
internasjonale stevner i samme periode. Alle prøvene var negative. Et mulig brudd på 
dopingbestemmelsene ble oversendt Antidoping Norge. Antidoping Norge besluttet påtaleunnlatelse i 
saken.  I 2009 ble det gjennomført stevnemåling av alle kat. 1 ponnier under norgesmesterskapene i 
henhold til KR I Tillegg 2. To ponnier ble nektet start. 
 
Odd Magnus Knævelsrud har i perioden deltatt på møter om doping og stevneveterinærordningen med 
Mattilsynet og Antidoping Norge. Ny dopingforskrift fra Mattilsynet trådde i kraft 1. januar 2008. 
NRYF brukte midlertidige dopingbestemmelser i 2009 og 2010, mens nytt dopingreglement vil bli 
gjeldende i 2011. 
 

Odd Magnus Kævelsrud 

 
 
Anlegg  2009-2010 
 
Anleggsarbeidet i NRYF tar utgangspunkt i langtidsplanen for perioden 2007-2011 vedtatt på 
ryttertinget i 2007. Etter de positive resultatene forbundet oppnådde med programsatsingsordningen, 
har vi også i siste del av perioden lykkes med å få ta del i restmidler fra andre særforbund, slik at det 
kunne ydes støtte til både Mossemarka og nå sist til Melsom Videregående Skole. Dermed er antall 
programsatsingsanlegg kommet opp i 8. Vi har høstet anerkjennelse i Kulturdepartementet (KUD) for 
det arbeidet som er gjort. 
  
I denne perioden har vi også sett konturene av en utvikling som kan ligne litt på utviklingen i Sverige, 
nemlig at det offentlige, representert ved landbruksskolene, har fattet interesse for veksten og 
etterspørselen innen hestefaget. Eksempler på slike skoler det er blitt knyttet kontakt med er Melsom, 
Hvam, Øksnevad, Melhus, Kalnes og i skrivende stund er det et prosjekt under oppseiling ved 
Buskerud Videregående skole i Åmot. NRYF ser med stor interesse på denne utviklingen og ønsker å 
utvikle dette samarbeidet videre og jobbe for at klubber kan knytte seg til disse anleggene. 
 
Ved å engasjere en anleggskoordinator har vi fått et langt tettere bånd til klubbapparatet og på den 
måten synliggjort hvilke behov klubbene har for tilførsel av kompetanse og hjelp til søknadsprosesser 
etc. Det er ofte enkle råd som skal til for å hjelpe klubbene videre i en prosess. Vi har deltatt i en 
rekke seminarer og tilstelninger i regi av kretser og klubber for å gi råd i aktuelle spørsmål. 
Samarbeidet med vår avdeling for sport/organisasjon har her vært en suksess. Det har også vært 
avholdt diverse møter med det politiske miljøet i endel fylker og kommuner hvor utbygging har vært 
et tema. Det årlige anleggsseminaret i regi av KUD er også en naturlig arena for erfaringsutveksling 
med andre idretter og det politiske miljøet. 
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I kjølevannet av programsatsingsordningen dukket det opp et behov for bedre ridebunner spesielt på 
våre viktigste konkurransearenaer. En nødvendig oppgradering har aktualisert seg etter hvert som våre 
ryttere reiser mer og skaffer seg bedre materiell. Det ble derfor i 2009 vedtatt å kreve inn en årlig 
hestelisens for å finansiere en slik ordning som skal gå til oppgradering av ridebanebunner på 
klubbeide anlegg, i første rekke de programsatsingsanleggene som er store stevnearrangører. 
Drammen fikk det første tilskuddet i 2009 som et ekstraordinært tilskudd for å oppgradere banene til 
NGP. Siden er det utlyst en søknadsrunde for å rangere øvrige aktuelle arenaer. Den første tildelingen 
vil skje våren 2011. 
 
I samarbeid med Norsk Hestesenter og Det Norske Travselskap er det satt i gang et omfattende arbeid 
med å fornye autorisasjonsordningen for rideanlegg. Denne vil sannsynligvis få benevnelsen 
"Bransjestandard for hestenæringen". Arbeidet er kommet så langt at et høringsutkast skal være klart i 
løpet av våren 2011, og vil omfatte all hesteaktivitet i Norge av et visst omfang. Det vil her bli tatt 
relativt store grep for å bringe hestenæringen i tråd med krav for andre næringer i samfunnet. 
 
Robert Ruud 
Anleggskoordinator 
 
 
 
 
Stewardordningen 2009-2010      
 
Det er gledelig å konstatre at det til tross for stadig flere autoriserte stewards på nasjonalt nivå de siste 
årene, fortsatt er stor etterspørsel fra hele landet etter utdanning og steward-kurs.  
Stewardens oppgaver og hjelp har kommet frem i lyset gjennom en del uheldige episoder i løpet av 
året, hvor man har sett at en godt forberedt og skolert steward har håndtert vanskelige situasjoner og 
hjulpet arrangør og samarbeidet med veterinærer osv. Stewarden har utviklet seg til å bli en stor del av 
støtteapparatet på stevneplasser både i planleggingsfasen og ved gjennomføringen. Mange kretser 
innser også nytten av å ha en steward tilstede på distriktsstevner, og er flinke til å veilede og hjelpe 
klubbene med dette.  
 
Norske stewards ligger på et meget høyt internasjonalt nivå, og flere av våre FEI-stewards har vært 
invitert til, og har gjort en god jobb på, store internasjonale stevner. Her nevnes spesielt Göteborg, 
København og Berlin. Også tilbakemeldingene fra rytterne som deltar på de store internasjonale 
arrangementene i Norge, er meget positive mht. den holdning våre stewards har og den hjelpsomhet 
de møter deltakerne med.  
 
Det ble i 2010 gjennomført 6 stewardkurs og utdannet 47 nye nasjonale stewards. Det ble også 
gjennomført et FEI Pilot Level 1 Steward-kurs under Oslo Horse Show, og der ble det utdannet 11 
stewards som oppnådde FEI Steward Level 1-status. Dette var det 4. kurset som ble gjennomført av 
denne typen.  
 
Vi arbeider også med en revisjon av den nasjonale utdanningsplanen for stewards med tanke på 
autorisasjonsgrader osv. Dette vil være klart i løpet av våren 2011.  
 
Ytterligere utdanning av nye og videreutdanning av praktiserende stewards er prioriteringen for 
kommende år.  
 
Stewardkomiteen 
Baard Lindvaag, leder  
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Etisk råd 2009-2010 
 
Etisk Råd og NRYFs arbeid med etikk og hestevelferd 
Etisk Råd har i perioden hatt følgende sammensetning: Anne Kristin Sydnes (leder), Odd Magnus 
Knævelsrud og Nina Rasmussen. 
  
Arbeidet i Etisk Råd har også  i denne perioden primært vært fokusert på hestevelferd og NRYFs 
organisasjonsmessige forutsetninger og tiltak for å fremme hestevelferd. 
 
Medlemmene av Etisk Råd har hatt god kontakt og et godt samarbeid med styre og administrasjon. 
Dette samarbeidet har vært sikret gjennom at leder av etisk råd også har sittet som medlem av 
Forbundsstyret, Odd Magnus Knævelsrud er forbundets  kontaktveterinær og Nina Rasmussen ansatt i 
NRYFs administrasjon. Etisk Råd har i perioden  først og fremst fulgt opp sittt arbeid gjennom direkte 
kontakt med styre og administrasjon.  
 
Hestevelferdskampanje  
I samarbeid med Etisk Råd har administrasjonen gjennomført en hestevelferdskampanje der man har 
tatt utgangspunkt i offentlige lover og forskrifter som omhandler hesten og dens velferd. Sentrale 
temaer har vært stallmiljø og transport av hest.  
 
Fokuset på god hestevelferd og innholdet i kampanjen har hatt stor nytte av samarbeidsavtalen NRYF 
har med Norsk Rikstoto som utpeker to områder; bedring av sikkerhet og hestevelferd som 
samarbeidets hovedfokus. Gjennom en aktiv tiltaksplan har vi gjennom samarbeidet med Norsk 
Rikstoto fått muligheten til å forankre disse to viktige grunnpilarene i administrasjonen og 
organisasjonen for øvrig.  
 
Hestekunnskapsdatabase 
Gjennom midler fra NIF, personalressurser i administrasjonen, samarbeid med Etisk Råd, Norsk 
Rikstoto og NRYFs øvrige samarbeidspartnere, samt en betydelig innsats fra interne  ressurspersoner 
med veterinærfaglig kompetanse, har NRYF etablert en hestekunnskapsbase på www.rytter.no, for 
nettopp å nå målet om en bedret kunnskapssituasjon blant alle våre medlemmer. 
 
Faste spørsmål-og-svar spalter i bladet Hestesport  
NRYF har gjennom sine samarbeidsavtaler etablert faste spørsmål-og-svar spalter i Hestesport. 
Samarbeidspartnernes spesialkompetanse bidrar til større kunnskap og forståelse for Hestesports 
lesere. Rikstotoklinikken Bjerke tilbyr veterinærfaglige råd, der Agria Dyreforsikring og Felleskjøpet 
tar for seg tips om skadeforebygging og riktig fôring av hest.  
 
Antidopingprogram for hest  
NRYFs nye antidopingregelverk er blitt til gjennom et samarbeid med Antidoping Norge (ADN). 
Regelverket legger til grunn at ADN skal inneha de funksjoner som de har for humanidretten, og 
således ivareta ansvaret for prøvetaking og utredning/påtalespørsmål. Samarbeidet er nedfelt i avtale 
og sikrer både dyrevelferd og ”fair play”.    
 
Hvordan NRYF lykkes i å ivareta hestens ve og vel, vil være helt avgjørende for den videre 
utviklingen av norsk ryttersport. Dette fordi dyrevelferd står høyt hos norske myndigheter og blant 
befolkningen for øvrig. 
 
NRYFs omdømme vil til enhver tid være avhenging av hvordan vi som forbund ivaretar 
hestevelferden. 
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Etiske retningslinjer ved kjøp og salg av hest 
Det foregår en full revisjon av de Etiske retningslinjene ved handel med og omsetning av hest, og 
standardkontrakten, samt veiledningen til standardkontrakten. Videre arbeides det med å få på plass et 
sett med forsiktighetsregler, og en kampanje ”God skikk og bruk ved kjøp og salg av hest”, hvor man 
også fremhever de tilfeller der trener opptrer som mellommann. Sistnevnte er tenkt som en 
videreføring av hestevelferdskampanjen. 
 
Etisk råd har samarbeidet nært med NRYFs administrasjon i planleggingen og utarbeidelsen av 
hestevelferdskampanjen, og vil ha en sentral rolle som høringspart i det arbeidet som nå pågår 
vedrørende kjøp og salg av hest.  

 
NRYFs administrasjon har gjort et meget omfattende arbeid for å løfte temaet hestevelferd, og de 
enkelte konkrete elementene i dette arbeidet kan oppsummeres slik:  

- Informasjon på nett: www.rytter.no  har fått en egen side som tar opp temaet hestevelferd. 
Direktelinken ligger øverst på forsiden. Denne siden består av tre hoveddeler: 

o Kunnskapsbiblioteket: Samling med artikler innenfor ulike tema. Her blir også 
spørrespaltene fra Hestesport lagt inn.  

o Kunnskapstester: Lanseres våren 2011. Tester for hestekunnskap. 
o Kunnskapsspill: Samling spill hvor man kan forbedre sine kunnskaper om hest 

Sidene omfatter også oversikt over relevante lover og regler, samt informasjon om NRYFs 
arbeid med hestevelferd. 

- Hestevelferdskonkurranse: Våren 2009 ble det utlyst en konkurranse, og invitasjon og 
materiale ble sendt til samtlige klubber i NRYF. Bidragene skulle bestå av: 

o Et grunnlag for en webside om hestevelferd og etikk i hestesporten  
o Et slagord for hestevelferd og/eller etikk 
o En kort beskrivelse av hva klubben ønsker å bruke premiepengene til 

Premiene (totalt 50.000kr) er øremerket god hestevelferd i egen klubb. De tre vinnerklubbene 
ble kåret av Etisk råd, og ble presentert under Oslo Horse Show 2009 

- Plakater: I forbindelse med konurransen ble det utarbeidet tre plakater som tar for seg tre 
viktige temaer innen hestevelferd: Transport av hest, Stallmiljø og Mosjon.  

- Kommunikasjon:  
o Fokus på Hestevelferd under OHS 2009: det var hengt opp plakater og arrangert 

hestevelferdsquiz på NRYFs stand i samarbeid med våre sporsorer. Quiz’en skapte 
stor aktivitet med hele 700 besvarelser. Den har også bidratt til å vise hvilke 
kunnskapsområder NRYF og våre samarbeidspartnere må sette fokus på i framtiden.  

o Under KOHS 2010 ble kunnskapsspillene lansert – og det ble arrangert konkurranser 
i forbindelse med disse.  

o Hestevelferd var et sentralt tema på lederkonferansen for Krets- og GU-ledere 
25.oktober 2009. 

- Antidoping hest – gjennom avtale med ADN har nå NRYF sikret et godt antidopingprogram 
for hest, samt utarbeidet nye bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest. 
Antidopingprogrammet har som mål å forebygge og legger således opp til opplæring og 
skolering av utøvere og ansvarlige personer. 

 
- Det er inkludert en egen temasekvens om hestevelferd og -kunnskap i NRYFs trenerutdanning.  

- Det arbeides med en revisjon av ”Etiske retningslinjer for kjøp og salg av hest”, samt  
 ”Standardkontrakt for kjøp og salg av hest”. Det vil bli utarbeidet ”Vær Varsom”-regler for 
 kjøpere og selgere av hest. Alt dette materiellet vil publiseres på våre nettsider. 

 I utkast til ny Langtidsplan – som skal vedtas på Tinget i mars 2011 – er hestevelferd et 
gjennomgående tema . 
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Med breddeidrett menes aktiviteter som f.eks. rideknappen og Grønt Kort-kurs tilrettelagt i den 
enkelte klubb eller krets samt konkurranseaktivitet på lavere nivå. Breddeidrett har en selvstendig 
verdi, i tillegg til selve rekrutteringsaspektet.  
 
Det er Rytterforbundets målsetting å til enhver tid kunne dekke behovet for teknisk personell i de 
ulike grenene. NRYFs trenerutdanning er satsingsområde for å nå målsettingen om at utøvere på alle 
nivåer skal sikres et kvalitativt og bredt treningstilbud. NRYFs trenerutdanning omfatter pr. i dag 
grenene sprang, dressur og feltritt, samt et eget Trener I-kurs for kjøretrenere. Utdanning av ridelærere 
ivaretas av Norsk Hestefagskole på Starum. Det er gjennomført et pilotprosjekt på Trener I innbakt i 
Ridelærer 1-utdanningen. 

 
Aktivitet i regi av NRYF skal baseres på idrettens grunnverdier: 

GLEDE - HELSE – FELLESSKAP – ÆRLIGHET - DYREVELFERD 
 
Øremerkede midler til barn og unge – Aktivitetsmidler 
Barn og ungdom er prioriterte målgrupper i den statlige idrettspolitikken. Aktivitetsmidler til 
særforbund (Post 3), skal bidra til gode aktivitetstilbud for barn og ungdom mellom 6-19 år. Tiltakene 
skal bidra til lokale aktivitetstilbud. Støtten til NIF/SF i form av øremerkede aktivitetsmidler til barn 
og unge skal bidra til: 
 

• Et godt tilbud for barn (6-12 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten. 
• Et godt tilbud for ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten. 
• At prioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene blir bedre inkludert, 

inklusiv funksjonshemmede. 

Tildeling av øremerkede midler har gjort det mulig for NRYF å iverksette en rekke ulike tiltak for å 
stimulere til økt aktivitet i den enkelte klubb basert på NRYFs egne satsingsområder.  

 
Øremerkede midler til barn og unge tildelt NRYF via NIF  
2003 – NIF 20 mill.  Tildeling til NRYF: kr    190.000,- 
2004 – NIF 42 mill.  Tildeling til NRYF: kr    935.000,- 
2005 – NIF 48 mill.  Tildeling til NRYF: kr    935.000,- 
2006 – NIF 56 mill.  Tildeling til NRYF: kr 1.016.000,- 
2007 – NIF 56 mill.  Tildeling til NRYF: kr 1.100.000,- 
2008 – NIF 80 mill.  Tildeling til NRYF: kr 1.609.057,- 
2009 – NIF 97 mill.  Tildeling til NRYF: kr 2.350.000,- 
2010 – NIF 108 mill. Tildeling til NRYF: kr 3.150.000,- 
 

 
Det er et mål for NRYF å videreutvikle aktivitetstilbudet i tråd med satsingsområdene innenfor 
særforbundets eget planverk, i tråd med de ulike grenutvalgenes sportsplaner og overordnede føringer 
for aktivitetsmidlene. Norges Rytterforbund har i hovedsak benyttet øremerkede midler til 
trenerutvikling og tilrettelegging for aktivitet og utdanning via Grønt Kort og aktivitets- og 
klassetilbud som Feil og Stil og Sits og Stil i sprang, Ryttertester i dressur, Knøttecup i feltritt, 

9  Rekruttering, bredde og utdanning  
2009 og 2010 
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FunClassCup i voltige, Miniklasse i kjøring og Indianercup i distanse. Diverse materiell i form av 
hefter, kursbøker, DVD m.m. er utviklet.  
 
NRYF kanaliserer en god del aktivitetsmidler direkte til krets- og klubbledd og aktivitetsmidler 
benyttes til oppbygging og vedlikehold av nettverk. Tillitsvalgte ledere i våre rytterkretser utgjør et 
meget sentralt og viktig nettverk i denne sammenheng. Det avholdes to årlige kretsledersamlinger for 
å bidra til god informasjonsflyt mellom NRYF sentralt, de frivillige tillitsvalgte i kretsleddet og 
mellom de ulike rytterkretsene. I retningslinjene fra NIF blir optimalisering av nettverk også ansett 
som gode virkemidler for å kunne bedre tilbudene lokalt. Denne utviklingskompetansen skal stimulere 
til økt kunnskap og nytenkning for ytterligere aktivitetsutvikling.  
 
Økt fokus på klubbleddet i årene fremover kommer tydelig til uttrykk gjennom NRYFs langtidsplan 
som er utviklet under slagordet ”Fremdrift og samling i rideklubben”. Det har derfor også vært brukt 
midler på Klubbutvikling (prosjekt ledet av NIF), samt at det er delt ut aktivitetsmidler direkte til 
klubber som har gjennomført rekrutteringstiltak. 
 
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 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. Dessverre var det lite aktivitet i nettverket i 2008 og 2009, men høsten 2010 ble det 
arrangert en vellykket samling i forbindelse med kretsledersamlingen. Kontaktpersonene for Grønt 
Kort har fått tydeligere arbeidsoppgaver – og er et viktig ledd i kommunikasjonen av Grønt Kort som 
aktivitetstiltak i klubbene. 
 
Antallet medlemmer som har tatt Grønt Kort fremkommer via den årlige idrettsregistreringen. I tillegg 
er det for 2009 og 2010 delt ut aktivitetsstøtte til klubber og kretser som har kjøpt Grønt Kort-boken 
gjennom Idrettsbutikken. Disse tallene måles opp mot hverandre. 
 
14487 personer har tatt grønt kort i perioden 2002-2010. 
 

 
 



NRYFs Årsberetning 2009-2010 
 

 
23 

 

Rideknappen  
Rideknappen er et bevis for gjennomførte og godkjente ferdighetsprøver i ridning, samt stell av hest 
og kunnskap om hest.   
 
Totalt ble det solgt 548 rideknapper i løpet av 2009. 
Totalt ble det solgt 396 rideknapper i løpet av 2010. 
 
Trenerutdanning 
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 innefor NIFs TRENERSTIGE (rammer og retningslinjer for å gi norsk idrett et felles 
utgangspunkt for utarbeidelse og tilrettelegging av utdanning for alle trenere i norsk idrett). 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. Relevant forskning, erfaring og kunnskap fra andre idrettsgrener skal prege innholdet i 
NRYFs trenerkurs. Dette gjelder spesielt innenfor områder som treningsledelse, mental trening, 
organisering, planlegging, analyse mm. Revidering av NIFs trenerstige ble igangsatt i 2008 fra sentralt 
hold, og resultatet av dette arbeidet vil ha innflytelse på videreutviklingen av NRYFs trenerutdanning. 
 
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 innefor NRYFs trenerutdanningssystem innehar imidlertid en unik og svært viktig 
kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne forsette 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.  

Med trener menes: 
”En person som gir opplæring og innføring i idrett, samt planlegger og gjennomfører  

målrettet idrettstrening.” (NIFs Trenerstige) 
 
Ressurspersoner i eget særforbund har vært med på å utforme fagplanen for de ulike kursnivåene, 
trener I, trener II og trener III/NRYFs topptrenerkurs gjennom tre pilotprosjekter for felles 
trenerutdanning i grenene dressur, sprang og feltritt, samt trenerutdanning for kjøring. NIF har 
utarbeidet en ny trenerløype over 4 nivåer, som vil bli utarbeidet og implementert i løpet av 2011-
2012. NRYF begynte arbeidet mot denne allerede i 2009.  
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TRENER I 

En autorisert trener I kan gi grunnleggende opplæring, planlegge og lede trening for den aktuelle målgruppen  
på lett nivå i dressur, sprang og feltritt.  

De legger vekt på å skape et sosialt og trygt miljø basert på idrettens grunnverdier. 
Antall kurstimer: 84 

Minimum alder: 18 år 
Autorisasjon som trener I, krever deltakelse på alle samlingene, gjennomført egenpraksis og bestått eksamen. 

(Se også egen plan for dette kursnivået)  
 

 
TRENER II 

En trener på trinn II har kjennskap til planlegging, treningsledelse og analyse av trening  
for utøvere opp til og med MB-nivå i grenene dressur, sprang og feltritt. 

En trener på trinn II kan planlegge, lede og analysere trening for utøvere i dressur, sprang  
eller feltritt over en hel sesong basert på idrettens grunnverdier. 

Antall kurstimer: 80 
Minimum alder: 20 år 

Autorisasjon som trener II, krever deltakelse på alle samlingene og bestått eksamen.  
(Se også egen plan for dette kursnivået)  

 

 
TRENER III / NRYFs topptrenerutdanning 

En trener III innehar kunnskaper og kvalifikasjoner som gjør han eller henne  
i stand til å lede treninger og samlinger for enkeltutøvere/grupper på høyere 

nasjonalt nivå. En trener III kan planlegge, organisere og lede treninger  
for enkeltutøvere og lag frem mot deltakelse i internasjonale konkurranser 

innenfor grenen sprang, dressur eller feltritt. 
Antall kurstimer: 100  
Minimum alder: 30 år 

Autorisasjon som trenere III/ NRYFs topptrenerdiplom, tildeles trenere etter 
fastsatte kriterier. 

(Se også egen plan for dette kursnivået)  
 

 
NRYFs trenertrapp  
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Gjennomførte kurs i løpet av 2009  
Trener I – Vestfold, 21 deltakere 
Trener I Kjøring – Sogn og Fjordane, 13 deltakere 
Trener I – Starum, 14 deltakere 
 
Gjennomførte kurs i løpet av 2010  
Trener I  – Troms, 21 deltakere 
Trener II – Østlandet, 14 deltakere 
 
Trener I: Antall autoriserte pr. des. 2010: 206 
Kjøretrener I:  Antall autoriserte pr. des. 2010:  21 
Trener II:  Antall autoriserte pr. des. 2010:  26 
Trener III/ NRYF/ topptrener: Deltakerne autoriseres fortløpende etter fastsatte kriterier,  

5 er autorisert så langt, herav 1 i dressur, 2 i sprang og 2 i feltritt. 
 
Trenerseminar  
NRYF har som mål å tilby landets trenere årlige trenerseminarer. Seminarene skal omhandle temaer 
som: ridefagelig innhold, prestasjonsutvikling, analyse, planarbeid, treningslære, idrettspsykologi etc. 
NRYF vil legge vekt på å dra nytte av andre prestasjonsidretter i Norge og kunnskapen som finnes på 
Olympiatoppen. 
 
Trenerseminarene skal, sammen med trenerkurs, bidra til kompetanseheving og inspirasjon til videre 
egenutvikling som trener. Sentrale trenerseminarer planlegges og gjennomføres i samarbeid med 
respektive grenutvalg og landslagsledelse der dette finnes. 
 
2009  

• Trenerseminar i Bergen med Inger Francine Helsing Hansen. Tema: hvordan forbedre 
rytterens sits: 43 deltakere 

• Trenerseminar sprang med Henk Nooren. 37 deltakere 
• Trenerseminar dressur med Christoph Hess. 103 deltakere 
• Trenerseminar feltritt med Johan Lundin og Anne Persson. 24 deltakere 
• Inspirasjonskurs sprang med Piet Raijmakers. 45 deltakere. 

2010 
• Trenerseminar med Rob Ehrens. Tema: hvordan utvikle en hest fra unghest til Grand Prix. 

105 deltakere. 
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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, spesielt 
gjelder dette de største grenene sprang og dressur. For de øvrige grener blir kurs på dette nivået også 
arrangert av de respektive grenutvalg. NRYF v/utvalg og tilhørende komiteer har ansvar for kurstilbud 
fra og med toernivå. For å sikre et godt ajourhold av alle lister over teknisk personell, er det et krav 
om at teknisk personell på alle nivåer sender inn praksisskjema en gang pr. år til NRYF sentralt. 
 
Egen søkermotor for teknisk personell og kontaktinformasjon er offentlig tilgjengelig på 
www.rytter.no via linken: Ryttersport - Teknisk personell – Søkemotor. 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 2011  
Merk: Tallene her hentet fra idrettens database. Korrekt oppdatering forutsetter registrering av 
praksisskjema, og det kan dermed være noen feilkilder her på grunn av manglende registrering. 
 
 
Sprang 
 

 
 
Det er registrert 4 sprangbanebyggerkurslærere pr. januar 2011. 
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Det er registrert 4 sprangdommerkurslærere pr. januar 2011. 

 
 

 
 
Det er registrert 12 sprangstildommerkurslærere pr. januar 2011. 
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Dressur  
 

 
 
Det er registrert 4 dressurdommerkurslærere pr. januar 2011. 
 

 

 
 
Det er registrert 6 ryttertestkurslærere pr. januar 2011. 
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Feltritt  
 

 

 
Det er registrert 3 kurslærere for feltbanebyggerkurs pr. januar 2011. 
 
 
Voltige  
 

 

 
NB! Dommer- og trenerutdanningen i voltige er under revidering, så autorisasjoner er ikke blitt 
oppdatert de siste to år. Tallene gir derfor et noe ukorrekt bilde. 
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Distanse  
 

 

 
Det er registrert 1 kurslærer for distansedommerkurs pr. januar 2011. 
 
 
Steward  
 

 

 
Det er registrert 3 stewardkurslærere pr. januar 2011. 
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Kjøring  
 

 
 
 

 
 
Det er registrert 2 kurslærere for kjørebanebyggerkurs og 2 kurslærere for kjørdommerkurs pr. januar 
2011. 
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Avholdte nasjonale kurs og seminarer fra og med grad 2 - 2009  
 
Sprang 
2 stk sprangdommer II kurs: 4 deltakere 
1 stk sprangbanebygger II kurs: 4 deltakere  
 
Dressur  
Oppdateringskurs for DD III-VI: 19 deltakere 
Konferanse/oppdateringskurs for dressurdommere på alle nivåer fra hele landet: 72 deltakere 
 
Feltritt  
1 stk teknisk delegat kurs: 14 deltakere 
 
Kjøring  
1 stk kjørebanebygger kurs: 5 deltakere 
1 stk kjøredommerkurs: 4 deltakere 
Konferanse/oppdateringskurs for teknisk personell i kjøring på alle nivåer fra hele landet: 13 deltakere 
 
Feil og Stil  
3 stk feil og stildommer kurs: 18 deltakere 
 
 
Avholdte nasjonale kurs og seminarer fra og med grad 2 - 2010  
 
Sprang 
1 stk Feil og Stil kurs: 4 deltakere 
 
Steward  
1 stk FEI-kurs for jumping stewards Level 1: 8 deltakere 
1 stk FEI-kurs for dressage stewards Level 1: 8 deltakere 
 
Konferanse/oppdateringskurs for sprangbanebyggere, sprangdommere og stewards på alle nivåer fra 
hele landet: 104 deltakere 
 
Dressur  
1 stk dressurdommer II kurs: 16 deltakere 
Oppdateringskurs for DD III-VI: 17 deltakere 
1 stk Ryttertest dommerkurs: 7 deltakere 
 
Feltritt  
1 stk feltrittbanebygger I kurs: 5 deltakere 
1 stk teknisk delegat kurs: 11deltakere 
 
Distanse 
1 stk FEI-kurs for distansedommere og veterinærer: 13 deltakere 
 
 



NRYFs Årsberetning 2009-2010 
 

 
33 

 

Deltakelse internasjonale kurs og seminarer 2009 
 
Sprang   
Carsten Sørlie og Elisabeth Heber, FEI Refresher Seminar, Göteborg (SWE) 
 
Dressur  
Kjell Myhre og Torunn Knævelsrud, FEI seminar for Candidates and International Judges (GER) 
 
Feltritt  
Anton Granhus, FEI Eventing Risk Management Seminar. (SWE) 
 
Kjøring  
Anne Martha Grundvig, FEI course for Judges (Int. Cand), Sevilla (ESP) 
Odd Rune Vikheim, FEI Driving course for Course Designers (Int. Cand), Riesenbeck (GER)   
 
Veterinær  
Svein Bakke og Lise Sundby-Eriksen, FEI Veterinary seminar (GBR) 
 
Voltige  
Ingunn Espeland og Mari Viko Rasmussen, FEI Vaulting Seminar, Glasgow (UK) 
 
 
 
Deltakelse internasjonale kurs og seminarer 2010 
 
Sprang  
Carsten Sørlie og Elisabeth Heber, FEI Refresher Seminar, Amsterdam (NED) 
 
Dressur  
Torunn Knævelsrud, FEI refresher seminar (ESP) 
 
Feltritt  
Anton Granhus, FEI refresher course for Eventing Officials, Tattersalls (IRL) 
Hans Bauer, FEI Eventing course for Eventing officials (Motesice) 
 
Voltige  
Ingunn Espeland og Mari Viko Rasmussen, FEI Vaulting Seminar/FEI official course, Bern (SUI) 
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10  Treningssamlinger 
 
 
 
2009 
 
 
10.1  Distanse 2009 
Det ble ikke arrangert treningssamlinger for Distanse i 2009.  
 
 
10.2 Dressur 2009 
 
Satsingsgruppene 
Landslagstrener Ulrik Sørensen har hatt ansvar for ponni, junior og unge ryttere. Han har hatt  
9 treningssamlinger med fra 12-19 ekvipasjer på hver av disse. Samlingene legges til en weekend 
månedlig fra november til april, og er lokalisert forskjellige steder på Østlandet, i Stavanger og 
Bergen. Foruten daglige rideøkter, inneholder samlingene mental og relasjonell ferdighetstrening, 
rideteori og treningslære.  
 
Det er i 2009 også benyttet et tilbakemeldingssystem mellom landslagstrener og rytter, foresatt og 
daglig trener. Det består av dialog på samling og en skriftlig tilbakemelding etter samlingen, med 
vurdering og råd for det videre opplegg. 
 
Under AEG inviterte vi ponni- og juniorrytterne til samling uten hest for å bygge miljø og samhold 
gjennom felles ridefaglig opplevelse og sosialt samvær.  35 deltakere deltok under to dager, der også 
eksterne foredragsholdere var invitert.  
 
Etter stevnesesongens slutt 2009 ble nytt opptak til satsingsgruppen gjort bl.a. på grunnlag av en stor 
samling, der nye ekvipasjer fikk vise seg frem. Både bredde og elite har blitt ivaretatt ved at de som 
har ønsket å få vise seg frem har fått anledning til det, før man har måttet selektere i forhold til 
gjeldende kriterier og kvalitet på ekvipasjene. 
 
Forbundstrener Bjarne Nielsen har hatt ansvar for seniorer. Han har hatt 19 samlinger, og har fulgt 
opp ekvipasjene på stevner i inn- og utland, totalt med samlinger blir dette 26. 
 
I mars måned arrangerte vi felles samling for alle gruppene på Vallermyrene i Porsgrunn. 
 
Unghestsatsing 
GU-D har i 2009 fortsatt å arbeide med å få utviklet samarbeidet med Norsk Varmblod. GU-D mener 
det er viktig å fange opp og følge unghestene, da mange av disse senere kan komme med i 
satsingsgruppene for Jr/Yr/Sr. Ved å tilrettelegge ønsker vi å sikre utviklingspotensialet. Med erfaring 
fra tidligere samlinger ser vi at det har vært et ønske om flere samlinger.    
 
I 2009 har GU-D økt antall samlinger fra 3 til 8 med tema ”fra unghest til Grand Prix”. 
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10.3 Felt 2009 
Det har vært arrangert 3 vintersamlinger, én påskesamling i Sverige, én pre-camp før nordisk i juli og 
én evalueringssamling/kick-off samling for 2010 i nov. for satsingsgruppa. Anne Persson har bidratt 
med dressurtrening på en av vintersamlingene, påskesamlingen og pre-campen før nordisk. For 
rekrutteringsgruppa ble det arrangert 3 vintersamlinger og påskesamling i Sverige. Det ble også 
arrangert et meget vellykket trenerseminar for Anne Persson og Johan Lundin med fokus på trenernes 
instruksjon både i terreng, sprang og dressur, hvor alle fikk konstruktive tilbakemeldinger og tips. 
  
 
10.4 Kjøring 2009 
Det ble arrangert tre treningssamlinger for landslag/satsinggruppe, hvorav den ene var i forkant av 
deltakelsen i VM-ponni. 
 
 
10.5 Sprang 2009 
Unghest: Det er et stort behov og etterspørsel fra 3-5 år gamle hester. NRYF har gjennomført 2 
samlinger med Lars Rasmussen og Amund Eide på Øst og Vestlandet.  
Senior: Har gjennomført 8 samlinger basert på ridning, inspirasjon med blant annet Henk Nooren, 
evaluering, mental/motivator. 
Samling: felles Vestfold 24. jan, 100 stk. 
Unge ryttere: Én samling uten hest i Vestfold med tema, kosthold, idrettspsykologi, ridekunnskap, 
fysisk trening for rytter. Én ridesamling med Tyskeren Dirk Ahlmann. Unge ryttere ble invitert til 
samling med Sylve Söderstrand og Henk Nooren sammen med senior. 3 informasjonsmøter på 
stevner. 
Junior: Én samling uten hest i Vestfold med tema, kosthold, idrettpsykologi, ridekunnskap, fysisk 
trening for rytter. Én ridesamling med tyskeren Dirk Ahlmann, 3 informasjonsmøter på stevner. 
Ponni: Én samling uten hest i Vestfold med tema, kosthold, idrettspsykologi, ridekunnskap, fysisk 
trening for rytter. En ridesamling med tyskeren Dirk Ahlmann, 3 informasjonsmøter på stevner. 
 
 
10.6 Voltige 2009 
I voltige har det vært arrangert to turnsamlinger og en koreografisamling for satsingsgruppe/landslag. 
Satsingsgruppe og landslag har også vært prioritert i forbindelse med fellessamlingene med Devon 
Maitozo 
 
 
10.7   Funksjonshemmede 2009 
Det ble arrangert to samlinger. En hos Marianne Heltzen før NM på Nes, og en på Vallemyrene i 
oktober. Vårsamlingen på Vallemyrene ridesenter ble avlyst da Vallemyrene ridesenter rotet med 
datoene. Vi kunne heller ikke få plass på noe annet ridesenter.  
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Treningssamlinger 2010  
 
 
10.1 Distanse 2010 
På grunn av stor geografisk spredning på landslagsrytterne i distanse, har det vært vaskelig å arrangere 
felles treningssamlinger. Rytterne har av den grunn deltatt på en landslagssamling uten hest i 
Kristiansand. Det ble også arragert en samling uten hest, rettet mot unge utøvere. 
 

 
10.2 Dressur 2010 
 
Satsingsgruppene 
Landslagstrener Ulrik Sørensen har også dette året hatt ansvar for ponni, junior og unge ryttere. Han 
har hatt 10 treningssamlinger for satsingsgruppene der det også har vært innlagt audition for nye 
ryttere. Foruten daglige rideøkter, inneholder samlingene mentaltrening, rideteori og treningslære.  
Det er som tidligere år også benyttet et tilbakemeldingssystem mellom landslagstrener og rytter / 
foresatt og daglig trener. Det består av dialog på samling og en skriftlig tilbakemelding etter 
samlingen, med vurdering og råd for det videre opplegg. 
 
Under AEG ble ponni- og juniorrytterne invitert til samling uten hest. Dette for å bygge samhold og 
godt miljø gjennom felles opplevelser og sosialt samvær. Det var 40 deltakere  under disse to dagene, 
der også eksterne foredragsholdere var invitert.  
 
Både bredde og elite har blitt ivaretatt ved at de som har ønsket å vise seg frem, har fått anledning til 
det. Dette er gjort før man har selektert til satsingsgruppene, i forhold til gjeldende kriterier og 
kvalitet på ekvipasjene. 
 
Forbundstrener Bjarne Nielsen har hatt ansvar for seniorer frem til november 2010. Han har hatt  
17 samlinger og har fulgt opp ekvipasjene på stevner i inn- og utland. Han fulgte ryttere på  
7 internasjonale stevner. 
 
Utviklingen av sporten har vært så stor at ikke alle ekvipasjer har kunnet fanges opp. Rammene er 
trukket helt ut mot grensene av det som lar seg gjennomføre med dagens organisasjon. 
  
 
Unghestsatsing 
GU-D har i 2010 fortsatt å arbeide med å få utviklet unghestsatsingen i samarbeid med Tomas D. 
Larsen. Han er engasjer av NRYF som unghesttrener i Dressur. Ved å tilrettelegge for unghesten 
ønsker vi å sikre utviklingspotensialet. Det har vært avholdt 12 samlinger.  
Det har vært stor etterspørsel på plasser ved samlingene, det har dessverre ikke vært kapasitet til å ta 
med unghestene fra andre grener.  
 
 
10.3  Felt  2010 
Toppsatsingen for feltritt har i 2010 vært delt i en landslagsgruppe for senior, ung rytter og junior, og 
en rekrutteringsgruppe for ponnier. Landslagsgruppen har vært ledet av Landslagstrener Johan 
Lundin, støttet av Lene Juliussen i sportskomiteen. Rekrutteringsgruppen for ponni har vært ledet av 
Anna Nilsson, med støtte av Sissel Røinås og Torill Bergstrøm i sportskomiteen. Torill Bergstrøm har 
også vært leder av sportskomiteen. Det har vært arrangert fem samlinger med hest for 
landslagsgruppen i tillegg til at landslagsryttere hadde hjemmebesøk av Johan Lundin og Anne 
Persson på slutten av året. Det har også vært arrangert fem mønstinger/samlinger for 
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rekrutteringsgruppen for ponni. I tillegg til dette har det vært arrangert tre rekrutteringssamlinger med 
Johan Lundin. 
 
 
10.4  Sprang 2010 
Unghest: Det er et stort behov og etterspørsel fra 3-5 år gamle hester. NRYF har gjennomført 3 
samlinger med Lars Rasmussen. 
Senior: Har gjennomført 6 samlinger basert på ridning, planlegging/evaluering, samling hos Rolf 
Gøran Bengtson før nasjonshopping og ridetrening for  Dirk Ahlmann. 
Unge ryttere: Stor fellessamling på Idrettshøyskolen med 250 deltakere. Kun teoretiske innlegg og 
fysisk trening som var i to dager. Det ble holdt 3 informasjonsmøter på stevneplassene. Det var 
ridesamling med Jos Kumps i Drammen. Samling før Nordisk Mesterskap i Drammen i 2 dager. 
Junior: Stor fellessamling på Idrettshøyskolen med 250 deltakere. Kun teoretiske innlegg og fysisk 
trening som var i to dager. Det ble avholdt 3 informasjonsmøter på stevneplassene. Ridesamling/teori 
med Tony André Hansen. Samling med ridning og teori før Nordisk og Europamesterskapet. 
Ponni: Stor fellessamling på Idrettshøyskolen med 250 deltakere. Kun teoretiske innlegg og fysisk 
trening som var i to dager. Det ble holdt 3 informasjonsmøter, samling i Drammen før Nordisk 
Mesterskap i 2 dager hvor agenda var mønstring, veterinærforedrag, foredrag om lagbygging og 
sosiale aktiviteter, 2 ridning og teori samlinger for kat 2. og kat 1.med Tony A Hansen og Kenneth 
Sande. 
 
 
10.5 Voltige 2010 
Fra januar har det vært et samarbeid mellom utøverne i Solør og Søndre Nordstrand med tanke på å få 
til et team som kan konkurrere utenfor Norge. Høsten 2010 ble teamet utvidet med Adele Nettlehorst 
Jacobsson, som har vært på landslaget tidligere, men som har vært bosatt i Tromsø de to siste årene. 
Carolin Haug har også deltatt på teamtreninger. 
 
Det er arrangert flere satsingssamlinger med og uten hest. Devon Maitozo (USA) var trener på 
samlingen i april og Gero Meyer (Tyskland) var trener på samlingen i oktober. Begge disse trenerne er 
internasjonalt kjente med en rekke topplasseringer i VM og EM de siste 10–15 årene. 
Satsingsgruppen har også deltatt på turntreninger (1 helg og 2 enkeltdager) arrangert av GU-V. 
Teamet har hatt månedlige samlinger som de har planlagt og gjennomført selv. 
 
 
  
10.6  Funksjonshemmede 2010 
Det ble arrangert to samlinger. En i slutten av april på Vallermyrene ridesenter, og en på Mossemarka 
ridesenter første helg i oktober. Det ble også arrangert en samling felles for satsingsgruppen og 
landslaget i desember.  

  

 
10.7 Kjøring 2010 
I 2010 ble det besluttet at landslagsutøverne selv skulle velge treneropplegg, og siden søke støtte fra 
grenutvalget for utgifter i forbindelse med dette. På høsten ble det arrangert en samlingg med Henrik 
Høper på Moss Ridesenter. Målgruppen var særlig unge kusker, men samlingen var åpen for alle. 
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11  Stevner 
 
 
2009 
 
11.1   Generelt 
 
Distanse 2009 
Det har vært arrangert tilsammen 32 distansestevner i 2009, fra utvidet klubbstevne til FEI-stevne, 
fordelt på følgende stevnekategorier: 
 
Utvidet klubbstevne: 1 stevne 
D-stevne  21 stevner 
L/E-stevne  8 stevner 
FEI-stevne  1 stevne 
 
Dette er en liten økning i forhold til året før. Gyland Hestesportslag arrangerte Nordisk mesterskap i 
Distanse. 
 
Dressur 2009 
L-stevner   20 stevner 
E-stevner   16 stevner  
 
CDI3*    Arctic Equestrian Games  
CDI3*    Oslo Horse Show  
 
 
Felt 2009 
Det har vært arrangert tilsammen 27 feltrittstevner i 2009, fra utvidet distriktstevne til elitestevne, 
fordelt på følgende stevnekategorier: 
 
D-stevne  17 stevner 
L/E-stevne  10 stevner 
 
 
Kjøring  2009 
Det har vært arrangert tilsammen 30 kjørestevner i 2009, fra utvidet klubbstevne til landsstevne, 
fordelt på følgende stevnekategorier: 
 
Utvidet klubbstevne: 4 stevner 
D-stevne  19 stevner 
L/E-stevne  7 stevner 
 
I 2009 ble Miniklasser innført som et ledd i rekrutering til kjøresporten. 
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Sprang 2009 
Det ble avholdt: 
D-stevner:  236 stevner 
L-stevner:     48 stevner 
E-stevner:     12 stevner 

CSI2*/3*  Arctic Equestrian Games – 2 helger 
CSI-W   Oslo Horse Show 
CSI2*    Pro Spektrum 
CSIO4*   Norway Grand Prix  
 
 
Voltige 2009 
Det har vært arrangert tilsammen 5 distansestevner i 2009, fra D-stevne til elitestevne, fordelt på 
følgende stevnekategorier: 
 
D-stevne  21 stevner 
L/E-stevne  8 stevner 
 
I løpet av sesongen ble det utenom NM arrangert tre ordinære stevner i regi av Tanum, Nannestad og 
Søndre Nordstrand. Det ble også arrangert D-stevne i forbindelse med NM. 
Det er 2 færre stevner enn i 2008. 
 
Årets NM ble i år arrangert av Moss rideklubb 17.-18. oktober. Ridehall og oppstallingsmuligheter 
her var meget gode og arrangementet ble svært vellykket. Takk til arrangør for et godt arrangement.  
NM-klassen for kvinner individuelt gikk i FEI-program og hadde 6 startende.  
Dessverre var det i år ingen team som stilte til start i FEI-klassen, men i åpen klasse deltok et team fra 
Strømstad i B-klassen 
 
 
Funksjonshemmede 2009 
Norgesmesterskapet i dressur for funksjonshemmede ryttere ble arrangert på Nes Ridesenter, som en 
integrert del av det ordinære NM i dressur 2009.  
 
EM i dressur for funksjonshemmede 2009  
Norges Rytterforbund var arrangør av Europamesterskapet i dressur for funksjonshemmede 2009, som 
ble arrangert på Epona Ryttersenter utenfor Kristiansand 20.-23. august 2009. Det var et flott 
gjennomført mesterskap, og det vanket mange lovord til arangørene. Landslaget og ryttere fra 
satsingsgruppen deltok.  
 
Hallmesterskapet  
Hallmesterskapet ble arrangert av Epona Ryttersenter 31. oktober – 1. november 2009. Det var svært 
få FH-ryttere som stilte til start.  
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11.2 Internasjonale mesterskap 2009 
 
 
Distanse 2009  
EM senior distanse 2009, Assisi, Italia 
Olaug Carstensen/ Jubilee, Tonje Danielson/Silver Call, Anette Hamre/Avin Miriam 
Kongevold/Ferarri og Camilla Smestad/AK-Cadiz 
 
VM JR/UR distanse 2009, Babolna, Ungarn 
Victoria Gutubakken/Ibn Ararat 
 
 
Felt 2009  
EM UR felt 2009, Waregem, Belgia 
Caroline Bergstrøm/Zeb 
 
 
Dressur 2009  
EM dressur ponni, Moorsele Belgia 26. – 28.01.09 
Caroline Steine Jensen  / Lazio Kærlund  
Amalie Bengtson  / Gejser, 
Sandra Tveit Nilsen / Night Boom R  
Astrid Westberg Rikheim / Dumbldore B 
 
EM dressur unge rytter/junior, Ermelo 03 – 09.08.2009 
Unge Ryttere:  
Cecilie Collett Saelor / Florestan  
Helle Aakvaag Røer / Orevadskjos Eminent  
Junior:  
Pernille Henriksbo Markussen / Supertramp  
Julia Gerhardsen / Toxic Van Riethoven  
Hannah Hurvenes Clarke / Look Alike     
Catharina Lorentzen Lund / Omas Thara  
 
VM dressur for unghester, Verden, Tyskland  
5-åringer:  

Camilla S. Erlandsen/Hølmkær’s Athos 
6-åringer:  

Ingen 
 
 
 
Sprang 2009 
EM sprang lag og individuelt Windsor Castle, England 
Geir Gulliksen/Cattani  
Tony A Hansen/Camiro 19 
Stein Endresen/Le Beau 29 
Morten Djupvik/Bessemeids’s Casino 
 
EM Sprang lag, unge ryttere 
Malin Hansen 
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EM Sprang lag, junior  
Marie Longem 
Victoria Gulliksen 
Iselin Håhjem Gjendemsjø 
Siri M. Bakken 
Sandra Løvås 
 
EM sprang, ponni Moorsele, Belgia 
Maya Surana/Cyklon Texas 
Susanne Gjendemsjø/ Girl’s Knight 
Tine Dalen Hogaas/ Lavalley Prince 
Camilla Alver/Sharon VD Tramhoeve   
 
VM Sprang for unghester, Lanaken, Belgia 
7 ryttere deltok 
 
 
Funksjonshemmede 2009 
EM Funksjonshemmede, Kristiansand, Norge 19.- 23.08.2009 
Ann Cathrin Lübbe (sølv) 
Marianne Muri 
Hanne Nesheim 
Jens Lasse Dokkan (sølv) 
Silje Gillund 
Anne Cecilie Ore 
Karine V. Hestholm  
  
 

Kjøring 2009 
VM kjøring ponni 2009, St. Martin Greven, Tyskland 
1-spent:  
Wenche Johannessen/Rappen 
2-spent:  
Ellen Olsen/Red Mr. Darky/Mr. Touchy 
 
 
Voltige 2009  
EM voltige 2009, Malmö, Sverige. 
Senior 

Lisa Varmbo/Marnix, longør: Maurits de Vries 
Junior 

Emilie Christensen/Anyway 54,  longør: Mari Viko Rasmussen 
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Nordiske mesterskap 2009 
 
 
Distanse 2009 
Nordic Baltic Championship 2009 Distanse, Gyland, Norge 
Lag senior 
Gull – Norg: Anette Hamre, Tove Rognstad, Janne Kongevold og Tonje Danielson 
Individuell senior 
Anette Hamre (gullmedalje), Tove Rognstad (sølvmedalje), Olaug Carstensen (bronsemedalje) 
Miriam Kongevold, Janne Kongevold, Tonje Danielson, Silje Løkken 
Individuell junior 
Victoria Gutubakken (gullmedalje), Kine Eiesland Holen (sølvmedalje), Lise Marie Kjørmo 
 
 
Feltritt 2009 
Nordic Baltic Championship 2009 Feltritt, Bolnäs, Sverige 
Senior lag 
Bronse – Caroline Bergstrøm, Stine Skedsmo, Tonje Reiten, Kristin Tørmoen 
Junior/UR lag 
Sølv – Henrikke Johnsen, Maren Braastad, Ingeborg Berven Sundt, Caroline Bergstrøm 
Senior individuell 
Caroline Bergstrøm, Stine Skedsmo, Tonje Reiten, Anne-Cathrine Sellæg, Kristin Tørmoen, Aminda 
Sneve Ingulfson 
Junior/UR individuell 
Henrikke Johnsen, Maren Braastad, Caroline Bergstrøm, Ingeborg Berven Sundt 
 
 
Dressur 2009  
Nordic Baltic Championship Dressur, Finland 26.-28.juni 2009  
Senior lag  
Bronse: Gunn Skovholt/Apsalon, Cathrine Rasmussen/Orlando og  
Ellen Birgitte Farbrot/CC Royal. 
 
Nordic Baltic Championship Dressur, Middelfart i Danmark 24.-28. juni 2009 
Ponni Kat I 
Astrid Westberg Rikheim/ Dumbledore B 
Anniken Hals/ Miss Kimberly 
Amalie Bengtsson/ Gejser 
Caroline Steine Jensen/ Lazio Kærlund              
Reserver: Julie Malene Fusdahl/ Fairytale Love    
Silje Kristin Syrstad/ Cassanova 
Ponni Kat II 
Anne Elisabeth Røhne Hallingstad/ Oj Oj                     
Fredrikke Dorati Bjerkåsholmen/ Enets Lucas    
Caroline Kumle/ Ghost Story                            
Lisa Aase Rokkan/ Lundhaugs Macody    
Junior lag  
Bronse: Hannah Hurvenes Clarke/Look Alike, Catharina Lorentsen Lund/Omas Thara, Julia 
Gerhardsen/Toxic can Riethoven og Pernille Markussen/Supertramp. 
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Unge Ryttere 
Katinka Zeiner/ Morgan II 
Helle Aakvaag Røer/ Ørevadsbros Eminent 
Andrea Kjønniksen/ Bozz 
Cecilie Collett Sælør/ Florestan 19 
Reserve: Rebecca Finne/ Figaro 
 
 
Sprang 2009 
Nordic Baltic Championship Sprang Middelfart Danmark  
Bronse lag Ponni Kat.II: Frida Øyan, Hannah Holst-Roness, Kaja B.Olsen, Solveig F. Newermann. 
Bronse lag Ponni Kat. I: Andreas Jensen, Tine Høgaas Dalen (Gull ind), Hedvig Eiklid,  
Susanne Gjendemsjø, Victoria Wasler. 
Sølv lag Junior: Bibbi Duus, Eva Cappelen, Regine Eiklid, Lars Kristian Berge, Victoria Gulliksen 
(Gull Ind). 
Bronse lag Unge ryttere: Malin Hansen, Hedda Braathen, Margrethe Hartmann,  
Henriette Børge- Ask, Emil Flam. 
 
 
Kjøring 2009 
Nordic Baltic Championship 2009 Kjøring, Ypäjä, Finland 
1-spent, hest 
Øivind Mikkelsen 
1-spent ponni 
Wenche Johannesen (gullmedalje), Heidi Bergsund, Ingunn Finstad 
 
 
Voltige 2009 
Nordic Baltic Championship 2009 Voltige, Malmø, Sverige 
Senior 
Gina Liland 
Junior 
Emilie Christensen, Elisabeth Walløe 
 
 
Funksjonshemmede 2009  
Nordic Baltic Championship Funksjonshemmede, Vallensbæk, Danmark, 29.-31.05.2009  
Grade 1b Freestyle   
Bronse:  Jens Lasse Dokkan / Dundee Klint 
Grade IV Freestyle  

 Gull:  Ann Cathrin Lübbe / Zanko.  
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11.3 Deltakelse i internasjonale stevner 2009 
 
 
Distanse 2009 
I tillegg til mesterskapene deltok norske distanseryttere i følgende internasjonale stevner i 2009 
 
CEI1*     Requena (ESP)    1 deltaker 
CEI2*     Badajoz (ESP)    1 deltaker 
CEI1*    Hässleholm (SVE)   1 deltaker 
CEI2*    Dronninglund (DEN)   5 deltakere  
CEI2*/1*    Växjö (SWE)    3 deltakere 
CEI2*     Simlangsdalen (SWE)   1 deltaker 
CEI2*     Vrensted (DEN)    1 deltaker 
 
 
Dressur 2009 
Norske dressurryttere deltok i følgende internasjonale stevner 2009  
 
CDI3*    AEG Vestfold (NOR)   10 ryttere 
CDI3* Y-J-P   Saumur (FRA)     1 rytter 
CDI3*     Bartlgut International   1 rytter 
NBC CDIO 3*   Hamina (FIN)    3 ryttere 
NBC CDIO/Y/J/P  Middelfart Ridesenter (DEN)  16 ryttere  
CDI5*/CDI3*   Hickstead (GBR)   2 ryttere 
CH-EU-D-P   Moorsele (BELG)   4 ryttere 
CH-EU-D JR/YR  Ermelo NED    6 ryttere 
CDI3*    Oslo Horseshow (NOR)  5 ryttere  
CDI3* - W   Odense (DEN)    6 ryttere  
CDI-W    Stockholm (SWE)   1 rytter 
 
 
Felt 2009 
I tillegg til mesterskapene deltok norske feltrittsryttere i følgende internasjonale stevner i 2009 
 
CIC2*     Somerley Park (GBR)   1 deltaker 
CIC2*     Bredeneek (GER)   5 deltakere 
CCI2/1*    Ypäjä (FIN)    2 deltakere 
CIC1* /CIC2*   Bad Harzburg (GER)   1 deltaker 
 
 
Kjøring 2009 
I tillegg til mesterskapene deltok norske kusker i følgende internasjonale stevner i 2009  
 
CAI-A-1    Neewiller près Lauterbourg (FRA)  1 deltaker      
CAI-B 2/CAIP-B 2/1   Dorthealyst (DEN)   5 deltakere 
CAI A-1    Dillenburg (GER)   1 deltaker 
CAI-B 1/CAIP-B 1   Åsbo (SWE)    4 deltakere 
CAI-A-W 1    Nebanice (CZE)   1 deltaker 
CAI-A 1    Izsak (HUN)    1 deltaker 
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Sprang 2009 
710 norske ekvipasjer har representert NRYF på 113 internasjonale stevner i 2009. 
Norge har stilt med lag i følgende nasjonshoppinger:  
 
CSIO4* Lisboa, Portugal  
Morten Djupvik, Geir Gulliksen, Tony A. Hansen, Stein Endresen 
 
CSIO3* Drammen, Norge 
Morten Djupvik, Geir Gulliksen, Tony A. Hansen, Stein Endresen 
 
CSIO3* Hamina, Finland 
Line K. Raaholt, Christian Anfinnsen Øien, Ole Kristoffer Meland, Jan Auen Hafskjold  
 
CSIO5* Gijon, Spania 
Morten Djupvik, Geir Gulliksen, Tony A. Hansen, Stein Endresen 
 
CSIO4* Barcelona, Spania 
Morten Djupvik, Geir Gulliksen, Connie Bull, Stein Endresen 
 
CSIO5* Calgary, Canada 
Morten Djupvik, Geir Gulliksen, Connie Bull, Stein Endresen 
 
 
Voltige 2009 
I tillegg til mesterskapene deltok norske voltigører i følgende internasjonale stevner i 2009 
 
CVI2*      Ermelo (NED)    1 deltaker 
CVI2*      Sala (SVK)    1 deltaker 
CVI1*/ CVI2*     Krumke GER    5 deltakere 

 

 

Funksjonshemmende 2009 
Norske ryttere har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2009  
 
CPEDI3*    Moorsele (BEL)    3 ryttere 
CPEDI3*/CPEDI4* NM  Vallensbæk (DEN)    7 ryttere  
CPED14 EM     Kristiansand (NOR)    7 ryttere  
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11.4 Norske mesterskap  2009 
 
 
Distanse 2009 
NM distanse 2009, Sigdal og Omegn Hestesportlag  
Senior 
Gull:  Tove Rognstad/Itz Alexia ox   Pegasus Rideklubb 
Sølv:  Tonje Danielson/Hammersets Mir ox  Ski Rideklubb 
Bronse:  Lene Hammeren/Akacia ox   Hadeland Rideklubb 
Junior/UR 
Gull:  Victoria Gutubakken/Ibn Ararat ox  Viba RK 
Sølv:  Ellen Anette Gutubakken/Arakan ox  Viba RK 
Bronse:  Kine Eiesland Holen/Obeyah ox  Gyland HL 
 
NM distanse lag 2009, Froland Rideklubb 
Gull:  Viba Rideklubb 
Sølv: Gyland Hestesportsslag 
Bronse: Vesleblakken Rideklubb 
 
 
Funksjonshemmede 2009 
NM for Funksjonshemmede, Nes Rideklubb, 15. – 19. juli 2009   
Grad I/II   
Gull:  Jens Lasse Dokkan / Lacour II (NESK)  
Sølv:   Hanne Nesheim / Argentina (BLAKS)  
Bronse:  Magni Hveem / Leon IV (STAR)  
Grad III 
Gull:   Silje Gillund / Dundee Klint (HEDE) 
Sølv:   Karina Vassbotn Hestholm / Jesper db Gazlan 1852 (ØRST)  
Bronse:  Marthe Nikoline Elsrud / Bongo (SYLL)  
Grad IV  
Gull:   Marianne Muri / JJ Veronica (FOLL)  
Sølv:   Heidi Løken / Nath Walker (TANU) 
Bronse:  Anitha Narverud Olsen / Courir (SAND)  
 
 
Sprang 2009 
NM sprang senior/unge ryttere/junior/ponni, 2009  
Senior 
Gull:   Connie Bull/Cezanne 30 
Sølv:   Geir Gulliksen/ Storm 16 
Bronse:  Malin Betten Hansen/ Ulrich Z 
Unge ryttere 
Gull:   Victoria Gulliksen/ Lord II Z  
Sølv:   Iselin Håhjem Gjendemsjø/ Pablo II 
Bronse:  Hedda Emilie Braathen/ Citeaux 
Junior 
Gull:   Eva Ulrika Cappelen/ Carrero 
Sølv:   Marie Valdar Longem/ Flower Power 
Bronse:  Bibbi Emilie Duus/ Salerno 
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Ponni kat I 
Gull:   Merete Røed/ Sir Oscar 
Sølv:   Hedvig Eiklid/ Steps Cory Well 
Bronse:  Maria Kristine Aas, Heide’s Berg Noddy 
Ponni kat II 
Gull:   Kaja Bøhaugen Olsen/ Nikoline 
Sølv:   Solveig Fotland Newermann/ Wendy  
Bronse:  Hannah Holst- Roness/ Sörengens Juvel 
Lag-NM 2009 
Lag Ponni 
Gull:   Rogaland Rideklubb 

Guro Askeland/ Mister Jones, Andreas Jensen/ Phatsy, Kine Wilhelmsen/ 
Dambækgårds Pastel,Kirsty Emma Haigh/ Rene 

Sølv:   Sylling Rideklubb 
Kaja Høglund/ Harley Davidson II,Ida Pettersen/ Castlebaldwin Golden 
Arrow,Merete Røed/ Sir Oscar 

Bronse:  Hønefoss og Ringerike Rideklubb 
Anne Sofie Aslaksrud/ Benji,Kaja Bisgaard Thomassen/ Nibor,Birgitte Heieren 
Hundhammer/ Conga,Tine Høgaas Dalen/ Lavalley Prince 

Lag Senior 
Gull:   Soma Ryttersportsklubb 1 

Anette Horpestad/ Hummels Ziggy Stadust, Trine Brobak/ Vagantas, Solveig 
Karstensen Aarnes/ Sicko, Kirsti Svaboe/ Gimini 

Sølv:   Larvik og Sandefjord Rytterklubb 1 
Stine Bergersen Løkken/ Laroso 2, Cathrine Novsjø Zetlitz/ CC Come Again, 
Henriette Rambech Børge -Ask/ Cesar 45, Kathrine Skalleberg/ My Cavalier 

Bronse:  Drammen og Omegn Rideklubb 1 
Tonje Nielsen/ Nickie Du Berdier Ch, Maria Jørgensen/ Jumble, Victoria Gulliksen/ 
Bodyguard, Jan Auen Hafskjold/ Happy Irco 

 
 
Dressur 2009 
NM Dressur senior, Nes Rideklubb 15.-19. juli 2009  
Senior  
Gull:   Ellen Birgitte Farbrot / CC Royal (SKED)  
Sølv:   Ann Cathrin Lübbe / Zanko (ELVE)  
Bronse:    Gunn Christin Skovholt / Apsalon (SKED)   
Unge ryttere 
Gull:   Andrea Barmoen Kjønniksen / Bozz (STAN)  
Sølv:   Nicoline Blix Krauss / Wizard of Oz  (NØTT)  
Bronse:  Rebecca Finne / Figaro (GRSK)  
Junior 
Gull:   Julia Victoria Gerhardsen / Toxic van Riethoven (BÆR)  
Sølv:   Catharina Lorentzen Lund / Omas Thara (TANU)  
Bronse:  Line Martinsen / Zidana Arkide (SKED)  
Ponni Kat I 
Gull:   Astrid Karen Westberg Rikheim / Dumbldore B (FOLL)  
Sølv:   Annikken Hals / Miss Kimberly (MELS) 
Bronse:  Julie Malene Fusdahl / Fairytale Love (FOLL)  
Ponni Kat II 
Gull:   Anne Elisabeth Røj Hallingstad / Oj Oj (STARUM)  
Sølv:   Lisa Rokkan / Lundhaug’s Macody (ÅSAN)  
Bronse:  Frederikke Dorat Bjerkåsholmen / Enets Lucas (TANU)  
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NM dressur Lag Ponni, Tanum Rideklubb, 12.–13. september 2009 
Gull:   Follo Hestesportsklubb 

Astrid Karen Westberg Rikheim / Dumbledore B, og  
Julie Malene Fusdahl / Fairytale Love.   

NM dressur Lag Sr, Tanum Rideklubb, 12.–13. september 2009 

Gull:   Bærum Rideklubb 
Jonas Elvebakk / Cartier, Karen Helene Gjerde / Catalina, Julia Victoria Gerhardsen / 
Toxic van Riethoven og Christine Øye / Mazurka Vestervang.   

 
 
Feltritt 2009 
NM felt 2009, Starum Hestesportsklubb 
Senior 
Gull:  Tinje Reiten/Ekras Lou Lou   Drammen og Omegn Rideklubb 
Sølv:  Marianne Tingbø/Apache   Steinseth Rideklubb 
Bronse:  Inger Bugge/Bacardi    Jarlsberg Rideklubb 
Junior/UR 
Gull:  Maren Braastad/Celini    Starum Hestesportsklubb 
Sølv:  Karna Solberg/Rodrigo II   Drammen og Omegn Rideklubb 
Bronse:  Henrikke Johnsen/Odysmer   Fredrikshald Rideklubb 
Ponni  
Gull:  Emilie Røinås/Larsens Ponni    Vennesla Rytterforening 
Sølv:  Sara Asdal Birkelund’s Fantasy   Ullensaker Rideklubb 
Bronse:  Martine Furuseth/Gentle Moon   Ullensaker Rideklubb  
  
NM felt lag 2009, Ullensaker Rideklubb 
Gull:  Ullensaker Rideklubb  

Karina Risvåg/Rodrina Marco, Stine Skedsmo/Hoss,  
Anne-Cathrine Sellæg/Alladin H 

Sølv:  Starum Hestesportsklubb  
   Maren Braastad/Celini, Caroline Olsen/Amichella 
 
 
Kjøring 2009 
NM kjøring 2009, Vestby Hesteklubb sammen med Kuskeringen, Starum 2010 
Hest 
Gull:  Monica Stubseid/Torgar   Førde Køyre og Rideklubb 
Sølv:  Mikkel Davidsen/Lykkesborgs Independece  Vestby Hesteklubb 
Bronse:  Tore Moksnes/Admiral/Amigo   Follo Hestesportsklubb 
Ponni enspent  
Gull:  Ina Gjerland/Mel Jalnason   Eid Ride- og Køyreklubb 
Sølv:  Harald Løtuft/Finslands Norgrima  Førde Køyre og Rideklubb 
Bronse:  Anders Sæther Moen/Rodiko   Trollheimen ride- og kjørelag 
 
 
Voltige 2009  
NM Voltige 2009 
Gull:  Lisa Varmbo/ Star Tisted    Moss Rideklubb 
  Longør Mari Viko Rasmussen 
Sølv:  Emilie Christensen/ Solbakkens Nikita  Søndre Nordstrand Rideklubb 
  Longør Annette Ørseng Granhus 
Bronse:  Gina Liland/Solbakkens Nikita   Sarpsborg Og Omegn Rideklubb 
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Innendørs- og hallmesterskapene 2009 
 
HM dressur, Sørlandsparken Rideklubb, 31/10-01/11/2009  
HM i lilletur Intermediaire I kür: 
Gull:   Siril Helljesen / Dorina (FOLL)  
Sølv:   Siv Evelyn K. Morberg / Tiësto (NØTT)  
Bronse:  Christine Øye / Mazurka Vestervang (BÆRU)  
HM MB 
Gull:    Julia Victoria Gerhardsen / Toxic van Riethoven (BÆRU) 
Sølv:   Mona Mangseth / Marco VIII (TANU) 
Bronse:  Ida-Linn Lundholm / Molskegårds Racondo (SARP)   
HM Ponni Kat I 
Gull:   Annikken Hals / Miss Kimberly (MELS) 
Sølv:   Caroline Steine Jensen / Lazio Kærlund (BÆRU) 
Bronse:  Amalie Bengtsen / Gejser (SOMA)  
HM Ponni Kat II og III 
Gull:   Anne Elisabeth Røhne Hallingstad / Oj Oj (STAR)   
Sølv:   Fredrikke Dorati Bjerkåsholmen / Enets Lucas (TANU)  
 
HM FH  
Gull:   Celine Berentsen / Magnum (ALVØ) 
Sølv:   Kai Gunnar Berg / Maestoso Balaton (AGR)  
 
 
IM sprang 2009 
Senior  
Gull:   Connie Bull/ Cezanne 30 
Sølv:   Nina Braaten/ Blue Lloyd 12 
Bronse:  Stine Bergersen Løkken/  Laroso 2 
Ponni kat I 
Gull:   Merete Røed/ Sir Oscar 
Sølv:   Caroline B. Birkeland/ Skonhøjs Surprise 
Bronse:  Sussane Håhjem Gjendemsjø/ Girl’s Knight 
Ponni Kat II 
Gull:   Hannah Holst- Roness/ Söregrens Juvel 
Sølv:   Johan Sebastian Gulliksen/ Little Tomy Tucker 
Bronse:  Dina Mansås/ Ulvig’s Lucas 
Unge ryttere 
Gull:   Victoria Gulliksen/ Bodyguard  
Sølv:   Emil Flam/ Victoria 
Bronse:  Kine Næss Dagsland/ Hettzik 
Junior 
Gull:   Eva Ulrika Cappelen/ Carrero 
Sølv:   Regine Eiklid/ Cinderella 508 
Bronse:  Bibbi Emilie Duus/ Salerno  
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11.5 Championat 2009 
 
Distanse 2009 
Senior:   Olaug E. Carstensen 
Junior/UR:   Victoria Gutubakken  
 
 
Dressur 2009  
Senior:   Stine Gøtesen, Ellingsrud Rytterklubb  
Unge ryttere:  Helle Aakvaag Røer, Bærum Rideklubb  
Junior:   Line Martinsen, Skedsmo Rideklubb 
Ponni Kat I:   Amalie Bengtson, Soma Ryttersportsklubb 
Ponni Kat II:   Anne Elisabeth Røhne Hallingstad, Starum Hestesportsklubb  
 
 
Felt 2009  
Senior:   Tonje Reiten 
Unge ryttere:   Caroline Bergstrøm 
Junior:   Cathrine Kolstad 
Ponni:    Sophie Bergstrøm 
 
 
Kjøring 2009  
1-spent hest:  Linn Støkken Nielsen 
1-spent ponni:  Wenche Johannesen  
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Stevner 2010 
 
11.1  Generelt 
 
 
Distanse 2010 
Det har vært arrangert tilsammen 26 distansestevner i 2010, fra utvidet klubbstevne til landstevne, 
fordelt på følgende stevnekategorier: 
 
Utvidet klubbstevne: 1 stevne 
D-stevne  15 stevner 
L/E-stevne  10 stevner 
 
Dette er på omtrent samme nivå som i foregående år.  
Norske ekvipasjer har deltatt på 17 internasjonale stevner på tre kontinenter. I tillegg til dette har 
norske ekvipasjer deltatt på nasjonale stevner i Sverige og Spania. Målsettningen om deltakelse i både 
WEG i Kentucky, USA og EM for JR/UR i Kreuth, Tyskland lot seg ikke gjennomføre, selv om det 
var kvalifiserte ekvipasjer til begge mesterskap. Norge stilte imidlertid med lag i Nordisk mesterskap i 
Simlångsdalen i Sverige. Norske ekvipasjer fortsetter å prestere på et høyt nivå internasjonalt. 
 
 
Dressur 2010 
Det har vært en betydelig økning av L-stevner i forhold til tidligere år.  
L-stevner   20 stevner 
E-stevner   12 stevner  
 
CDI3*    Arctic Equestrian Games  
CDI3*    Oslo Horse Show  
CDI3*    Norway Grand Prix  
CDI Sr/UR/Jr/P  Nordic Baltic Championship 
 
 
Felt 2010 
Det har vært arrangert tilsammen 33 feltrittstevner i 2010, fra utvidet klubbstevne til FEI-stevne, 
fordelt på følgende stevnekategorier: 
 
Utvidet klubbstevne: 4 stevner 
D-stevne  16 stevner 
L/E-stevne  12 stevner 
FEI-stevne  1 stevne 
 
Knøttecup forstetter å være et av de viktigste rekrutteringstiltakene i feltritt. I tillegg til å være en 
viktig inngangsport til feltrittsporten for utøverne, er det også et viktig tiltak for å sikre nye 
stevnearrangører. Etter en nedgang i 2009 har deltakerantallet i knøttecup kommet opp på et 
tilsvarende nivå som i 2008. Deltakertallene viser at det nå er 90-cm klassene som har det høyeste 
antall deltakere. Dette kan tyde på at knøttecup også fører til en rekruttering oppover i klassene. Det 
har i 2010 også vært en stor økning i internasjonale starter i forhold til 2009, med tilsammen 32 starter 
fordelt på 5 FEI-stevner. FEI-stevnet på Starum i juni har vært viktig for å øke antallet ekvipasjer som 
er kvalifisert til å ri internasjonalt. Det er også flere norske ekvipasjer som deltar på nasjoanle stevner 
i Sverige. 
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Kjøring 2010 
Det har vært arrangert til sammen 20 kjørestevner i 2010, fra distriktstevne til landsstevne, fordelt på 
følgende stevnekategorier: 
 
D-stevne  15 stevner 
L -stevne  5 stevner 
 
2010 har vært et godt år sett ut fra internasjonal deltakelse, med tilsammen 12 starter fordelt på syv 
internasjonale stevner. Sesongen ble toppet med Øivind Mikkelsens syvendeplass i 
marathonkonkurransen i sin VM-debut under VM i enspent. I tillegg til dette kom Linn Støkken 
Nielsen på niendeplass på den internasjonale rankinglisten Top Drivers Award. 
 
 
Sprang 2010 
Det ble avholdt:  
 
D-stevner:  250 stevner 
L-stevner:    41 stevner 
E-stevner:    12 stevner 
 
I 2010 har vi hatt en utfordring med mange avlyste stevner, og at antall deltakere på stevner som har 
vært arangert har gått ned i forhold til tidligere år.  
 
CSI2*/3*  Arctic Equestrian Games – 2 helger 
CSI-W   Oslo Horse Show 
CSIO4*  Norway Grand Prix 
CSI-PJ Kat A  Baltic Cup Kristiansand 
 
 
Voltige 2010 
Det har vært arrangert tilsammen 10 voltigestevner i 2010, fra D-stevne  til elistestevne på følgende 
stevnekategorier: 
 
D-stevne  2 stevner 
L/E-stevne  8 stevner 
 
Dette er en stor økning fra foregående år. Det er også tegn på en økning av voltigeaktivitet i klubbene 
som ikke er knyttet til stevneaktivitet. Internasjonalt ble 2010 et spesielt år for voltige. Med sin 11. 
plass i EM JR fikk Emilie Christensen den beste norske plasseringen i et internasjonalt mesterskap 
noensinne. Lisa Varmbo deltok i WEG for tredje gang og kom på en svært hederlig 20. plass. Nordisk 
mesterskap ble, som i fjor, arrangert under et nasjonalt stevne i Sverige. Norge sendte hele syv 
utøvere, Lisa Varmbo vant sølv i seniorklassen. Til sammen deltok norske utøvere på fem 
internasjonale stevner, i tillegg til Nordisk Mesterskap. 
 
 
Funksjonshemmede 2010 
Det har vært arrangert nivåklasser på lands- og elitestevner. Flere rideklubber har vært med på å legge 
inn nivåklasser i løpet av sesongen. Flere ryttere har også meldt til stevner i 2010, selv om vi ønsker at 
langt flere stiller til sstart. Dette er et tilbud som vi ønsker at rytterne skal benytte seg av i langt større 
utstrekning enn det har vært gjort tidligere.  
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11.2 Internasjonale mesterskap 2010 
 
 
Dressur 2010 
VM Dressur Lexington Kentuckey, USA, 11.-16.10.2010 
Grand Prix:                    29pl.     Lillann Jebsen / Pro-Set  
Grand Prix:   51pl.  Cathrine Rasmussen / Orlando 
Grand Prix:   53pl.  Kamilla Kalseth / Carte D’ Or 
Grand Prix Special  29pl.  Lillann Jebsen / Pro-Set 
Total Team   12pl. 
 
VM Unghest, Verden Tyskland, 04.-08.08.2010 
14 pl.  Isabel Bache / Bergerac,  
 
EM dressur unge rytter/junior, Kronberg, Tyskland, 20.-25.07.2010 
Unge Ryttere Individuell 
22 pl.  Hannah Hurvenes / Look Alike 
35 pl.  Silje Torsvik / Kildeboe`s Caquet 
40 pl.  Cecilie C. Saloer / Florestan 19 
Unge Ryttere Lag: 9 
22 pl.  Hannah Hurvenes / Look Alike 
35 pl.  Silje Torsvik / Kildeboe`s Caquet 
40 pl.  Cecilie C. Saloer / Florestan 19 
Junior Individuell  
28 pl.  Catharina Lorentzen / Zidana Arkide 
44 pl.  Pernille Markussen / Supertramp 
52 pl.  Julia Gerhardsen / Toxic van Riethoven 
Junior Lag: 11 
28 pl.  Catharina Lorentzen / Zidana Arkide 
44 pl.  Pernille Markussen / Supertramp 
52 pl.  Julia Gerhardsen / Toxic van Riethoven 
 
EM dressur ponni, Bishop Burton, England, 27.07-01.08.2010 
30 pl.  Silje Kristin Syerstad / Ekko af Stensnaes 
32 pl.  Malene Fusdahl / Fairytail Love 
40 pl.  Karoline Kumle / Dumbledore B 
42 pl.  Anne E. Hallingstad / Oj Oj 
 
 
Funksjonshemmede 2010 
WEG (VM) Funksjonshemmede, Lexington Kentuckey, USA, 11-16.10.2010 
Freestyle Grad Ib:   04 pl.  Jens Lasse Dokkan / Lacour  
Freestyle Grad III:  07 pl.  Anne Cecilie Ore / Hockey`s Son 
Freestyle Grad IV:  11 pl.  Ann Cathrin Lübbe / Marlon Bomø 
Freestyle Grad IV:  17 pl.  Kamilla Strømsnes / Amazing Strømsgård 
Total Team Resultat: 6 pl. 
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Sprang  2010 
WEG (VM) Sprang Kentucky, USA 
Geir Gulliksen – 23. plass 
 
EM Sprang lag, unge ryttere 
Malin B Hansen/ Ulrich Z 
Victoria Gulliksen/ Storm 16 
Lars K Berge/ Lazur 
Iselin Håhjem Gjendemsjø/ Pablo II 
Anette Ringnes/ Miloro d’Elle 
 
EM Sprang lag, junior Haras de Jardy, Frankrike 
Camilla Storemark/Talisman 
Regine Eiklid/ Cinderella 
Sandra Løvås/ Pedro 
Marie Valdar Longem/Pikeur Calanda 
Siri Martine Bakken/Lavida 

  
EM sprang Children Haras de Jardy, Frankrike 
Johan Sebastian Gulliksen/ Karina 
 
EM sprang, ponni England 
Victoria Wasler/ Hard Time 
Pål Flam/ Lucky Lady Jane 
Andreas Jensen/ Phatsy 
Susanne Gjendemsjø/ Girl’s Knight 
Merethe Røed/Sir Oscar 
 
VM Sprang for unghester, Lanaken, Belgia 

7 ryttere deltok 
 
 
Kjøring 2010 
VM Kjøring 2010, Pratoni del Vivaro, Italia 
Enspent hest: 

Øivind Mikkelsen / Tiger Hedegaard 
Linn Støkken Nielsen / Quinta 
 
 
Voltige 2010 
World Equestrian Games (WEG) Voltige 2010, Kentucky USA 
Lisa Varmbo / Badge 
Longør – Eric Martonovich 
 
EM JR Voltige 2010, Stadl Paura, Østerrike 
Kvinner individuelt 

Emilie Christensen / Andokan 
Longør - Laura Carnabuci 
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Nordiske mesterskap 2010 
 
 
Dressur 2010 
Nordic Baltic Championship Dressur, Drammen, Norge, 01.-04.07.2010 
02. Lillan Jebsen / Pro-Set  
07. Cathrine Rasmussen / Orlando II 
08. Camilla Kalseth / Carte D `Or 
14. Jonas Elvebakk / Cartier 
Senior Lag 
Sølv: Lillan Jebsen / Pro-Set,  Camilla Kalseth / Carte D `Or,  Cathrine Rasmussen / Orlando II,  
Jonas Elvebakk / Cartier 
 
Nordic Baltic Championship Dressur, Drammen, Norge, 01.-04.07.2010 
Ung rytter 
08. Hannah Hurvenes Clarke / Look Alike 
12. Cecilie Colett Sælør / Florestan 
13. Silje Torsvik / Kildebo`s Caquet 
16. Cecilie Gjessing Nome / Mikado 
Ung Rytter Lag 
Hannah Hurvenes Clarke / Look Alike,  Cecilie Colett Sælør / Florestan,  Silje Torsvik / Kildebo`s 
Caquet,  Cecilie Gjessing Nome / Mikado 
 
Nordic Baltic Championship Dressur, Drammen, Norge, 01.-04.07.2010 
Junior: 
05. Julia Victoria Gerhardsen / Toxic van Riethoven 
10. Pernille Markussen / Supertramp 
11. Camilla Marie Christensen 
12. Catharina Lorentzen Lund / Zidana Arkide 
Junior lag  
Bronse:  Julia Victoria Gerhardsen / Toxic van Riethoven,  Pernille Markussen / Supertramp,   
Camilla Marie Christensen,  Catharina Lorentzen Lund / Zidana Arkide 
 
Nordic Baltic Championship Dressur, , Drammen, Norge, 01.-04.07.2010 

Ponni Kat I  
05. Karoline Kumle / Dumbledore B 
12. Caroline Steine Jensen / Lazio Kærlund 
14. Amalie Bengtson / Gejser 
15. Julie Malene Fusdahl / Fairytale Love 
Ponni Kat I Lag  
Sølv:  Karoline Kumle / Dumbledore B,  Caroline Steine Jensen / Lazio Kærlund,   
Amalie Bengtson / Gejser,  Julie Malene Fusdahl / Fairytale Love 
 
Nordic Baltic Championship Dressur, Drammen, Norge, 01.-04.07.2010 
Ponni Kat II 
06. Anne Elisabeth Røhne / Oj Oj 
09. Marie Håland / Kokkedals Intempo 
10. Alexandra Gamlemshaug Andresen / Pinocchio IV 
12. Anna Hamre / Lundhaug`s Macody 
Ponni Kat II Lag  
Bronse:  Anne Elisabeth Røhne / Oj Oj,  Marie Håland / Kokkedals Intempo,   
Alexandra Gamlemshaug Andresen / Pinocchio IV,  Anna Hamre / Lundhaug`s Macody 
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Felt 2010 
Nordic Baltic Championship Felt 2010, Kerava, Finland 
Senior  
Inger Bugge, Christine Finnbråten 
Unge Ryttere/Junior  
Maren Braastad, Caroline Bergstrøm, Henrikke Johnsen 
Ponni  
Stine Hoff (Sølvmedalje), Sophie Bergstrøm og Maria Misund 
 
 
Sprang 2010  
Nordic Baltic Championship Sprang Drammen, Norge 2010   
Lag Ponni Kat. II  

Bronse: Dina Mansås, Hannah Holst- Roness, Ida Pettersen, Frida G. Øyan, Emilie Bjoner 
Lag Ponni Kat. I 
Bronse: Victoria Wasler, Pål Hagland Flam, Andreas Jensen, Merete Røed, Kaia B. Thomassen 
Lag Junior 
Sølv: Sandra Løvås (Bronse ind), Regine Eiklid (Gull Ind), Eva Ulrika Cappelen, Maria Valdar 
Longem, Ida Johansen 
Unge ryttere  
Malin Betten Hansen (Gull ind.), Victoria Gulliksen, Emil Flam, Iselin Håhjem Gjendemsjø, Hedda 
Braathen 
 
 
Distanse 2010 
Nordic Baltic Championship Distanse 2010, Simlångsdalen, Sverige,  
Senior 
Tonje Danielson, Anette Hamre, Lene Hammeren 
 
 
Voltige 2010 
Nordic Baltic Championship Voltige 2010, Örestadens Ryttarförening, Sverige,  
Senior 
Lisa Varmbo (sølvmedalje), Carolin Haug, Gina Liland 
Junior 
Emilie Christensen, Kari Bredvold 
 
 
Funksjonshemmede 2010 
Nordisk for Funksjonshemmede 2010, Vallensbæk, Danmark 
Grad Ib  
Sølv:   Jens Lasse Dokkan 
Grad III 
Sølv   Anne Cecilie Ore  
5.plass  Karine V. Hestholm  
Grad IV   
Bronse   Marianne Muri  
6. plass  Kamilla Strømsnes  
KÛR 
Grad Ib 
Bronse  Jens Lasse Dokkan 
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Grad III  
Sølv  Anne Cecilie Ore 
5. plass  Karine V. Hestholm  
Grad IV 
4.plass  Marianne Muri  
5. plass  Kamilla Strømsnes 
 
Det norske laget  
Sølv:     Jens Lasse Dokkan,  Anne Cecilie Ore,  Marianne Muri,  Kamilla Strømsnes  
 
 
Kjøring 2010 
Nordisk mesterskap Kjøring arrangeres annethvert år, og ikke i 2010.  
 
 
 
 
11.3 Deltakelse internasjonale stevner 2010 
 
Distanse 2010 
I tillegg til mesterskapene har norske distanseryttere deltatt på følgende internasjonale stevner i 2010 
  
CEI1*     Fernvale (AUS)   1 deltaker 
CEI2*     La Union (USA)   1deltaker 
CEI2*     Severloh (GER)   1 deltaker 
CEI2*     Cordoba (ESP)    1deltaker 
CEI2*/CEI1*    Vedema (SWE)    4 deltakere 
CEI3*/CEI2*/CEI1*   Gartow(GER)    1 deltaker 
CEI1*/ CEI2*    Skaerbaek (DEN)   2 deltaker 
CEI3*     Kurgjärve (EST)   1 deltaker 
CEI3*     Sandias Xinzo (ESP)   1 deltaker 
CEI1*     Valle del Paular(ESP)   1 deltaker 
CEI1*     Løkken(DK)    1 deltaker 
CEI2*/CEI3*    Løkken(DK)    2 deltakere 
NBC CEI2*    Simlångsdalen(SWE)   3 deltakere 
CEI2*     Nettersheim(GER)   1 deltaker 
CEI1*     Glimåkere(SWE)   1 deltaker 
CEI3*     Florac(FRA)    2 deltakere 
CEI3*    Most(CZE)    1 deltaker 
CEI1*    Mols(DK)    5 deltakere 
 
 
Dressur 2010 
Norske dressurryttere har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2010 
 
CDI3*     Zwolle (NED)     1 deltaker  
CDI3*    Vestfold (NOR)    12 deltakere  
CDI3*     Bremen (GER)     4 deltakere  
CDI3*     Hagen (GER)     1 deltaker  
CDI3*     Saumur (FRA)     4 deltakere  
CDI3*     Norrköping (SWE)    3 deltakere  
CDI     Compiegne (FRA)    1 deltaker  
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CDI3*    Norway Grand Prix (NOR)   5 deltakere  
CDIO    Nordic Baltic Championship (NOR)  19 deltakere  
CDIU-25   Aachen (GER)     1 deltaker  
CDI3*     Hartpury (GBR)    2 deltakere  
CH-EU-JR/YR    Kronberg (GER)    3 deltakere  
CH-EU-P    Bishop Burton (GBR)    4 deltakere  
CH-M-D YH/CDI3*   Verden (GER)     1 deltaker  
CDI3*     Copenhagen (DEN)    4 deltakere  
CDI3*     Kingsland Oslo Horse Show (NOR)  5 deltakere  
WEG (VM)   Lexington KY (USA)    4 deltakere  
CDI3*     Odense (DEN)     2 deltakere  
CDI-W    Odense (DEN)     1 deltaker  
CDIP     Odense (DEN)     2 deltakere  
CDI     Odense (DEN)     5 deltakere  
CDIW*    Stockholm (SWE)    2 deltakere  
 
 
Felt 2010 
I tillegg til mesterskapene har norske feltrittsryttere deltatt på følgende internasjonale stevner i 2010 
 
CCI1*/CIC2*    Starum(NOR)    10 deltakere 
CCI1*     Stora Wäsby(SWE)   1 deltaker 
CCI1*/CIC2*    Sahrendorf(GER)   5 deltakere 
CCI2*     Malmö(SWE)    3 deltakere 
NBC CIC2*/CIC1*/CCIP*  Kerava(FIN)    10 deltakere 
    
 
Kjøring 2010 
I tillegg til mesterskapene har norske kusker deltatt på følgende internasjonale stevner i 2010 
 
CAI-A 1    Kaldruby nad Labem (CZE)  1 deltaker 
CAI-A 1, 2    Dorthealyst (DEN)   4 deltakere 
CAI-B 1    Åsbo Herravadskloster(SWE)  1 deltaker 
CAI-A 1/CAIP-A 1   Dillenburg (GER)   2 deltakere 
CAI-A 1    Saumur (FRA)    1 deltaker 
CAI-A 1    Nebanice (CZE)   2 deltakere 
CH-M-A1    Pratoni del Vivaro (ITA)  2 deltakere 
 

 
Sprang 2010 
721 ekvipasjer har representerte NRYF på 96 internasjonale stevner i 2010.  
 
Norge har stilt med lag i følgende nasjonshoppinger i 2010:  
 
CSIO3* Lummen (BEL)  
Stein Endresen, Geir Gulliksen, Connie Bull, Morten Djupvik 
 
CSIO3* Linz (SLO) 
Stein Endresen, Connie Bull, Nicolai Lindbjerg, Morten Djupvik 
 
CSIO3* Sopot (POL) 
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Jan A Hafskjold, Stine Løkken, Ole K Meland, Morten Djupvik  
 
CSIO3* Ypäja (FIN) 
Anita Sande, Christian A Øien, Nicolai Lindbjerg, Stine Løkken  
 
CSIO3* Drammen (NOR) 
Connie Bull, Geir Gulliksen, Morten Djupvik, Stein Endresen 
 
CSIO3* Gijon  
Stein Endresen, Geir Gulliksen, Morten Djupvik, Nina Braaten 
 
CSIO5* Barcelona (ESP) 
Geir Gulliksen, Nina Braaten, Nicolai Lindbjerg, Stein Endresen 
 

 
 

Voltige 2010 
I tillegg til mesterskapene har norske voltigører har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2010 
 
CVIJ1*    Jesolo (ITA)    2 deltakere 
CVI2*     Neeroeteren(BLE)   2 deltakere 
CVI2*     Stadl-Paura (AUS)   1 deltaker 
CVI2*     Krumke (NED)    2 deltakere 
CH-EU-V-J    Stadl-Paura (AUS)   1 deltaker 
WEG     Kentucky (USA)   1 deltaker 
 
 
Funksjonshemmede 2010 
Norske ryttere har deltatt på følgende internasjonale stevner i 2010 
 
CPEDI3*   Moorsele (BEL)    2 deltakere  
CPEDI2*    Mannheim (GER)    3 deltakere  
CPEDI3* (A), CPEDI4* (A)  Vallensbaek (DEN)    5 deltakere  
CPEDI3*    Mulhouse (GBR)    1 deltaker  
WEG (VM)    Lexington KY (USA)    4 deltakere  
 
 
 
 
 
11.4   Norske mesterskap  2010 
 
Distanse 2010 
NM distanse 2010, Gyland Hestesportslag  
Senior 
Gull:  Jan Gutubakken/Her Offir   Viba Rideklubb 
Sølv:  Lene Hammeren/Bumar   Hadeland   
Junior/UR  
Gull:  Kine Eiesland Holen/Obeyah   Gyland Hestesportslag 
Sølv:  Lise Marie Kjørmo/GG Shakir ox  Lund Kjøre og Rideklubb  
Bronse:  Victoria Gutubakken/Ibn Ararat  Viba Rideklubb 
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NM distanse lag 2010, Sigdal og Omegn Hestesportslag 
Gull:  Gyland Hestesportslag   

Bente Nesvåg/Kine Eiesland Holen 
Sølv: Hadeland Ride og Kjøreklubb 

Anette Hamre/Beathe K Bakken/Runhild Vigdal 
 
 
Dressur 2010  
NM Dressur senior, Sandnes, Sandnes og Jæren Rideklubb, 11.-15.08.2010 
Gull:   Lillann Jebsen / Pro-Set    Tanum RK 
Sølv:   Stine Marie Gøtesen / Worsteiner   Ellingsrud Rytterklubb 
Bronse:  Mette Ono Njøten / Helios    Ellingsrud Rytterklubb 
NM Dressur Unge ryttere, Sandnes, Sandnes og Jæren Rideklubb, 11.-15.08.2010 
Gull:   Hannah Hurvenes Clarke / Look Alike   Follo Hestesportklubb 
Sølv:   Silje Torsvik / Kildebo`s Caquet   Follo Hestesportklubb 
Bronse:  Ronja Dahlseng / Søndermarkens Bruno  Oppdal Hestesportklubb 
NM Dressur Junior, Sandnes, Sandnes og Jæren Rideklubb, 11.-15.08.2010 
Gull:   Julie Victoria Gerhardsen/Toxic van Riethoven Bærum Rideklubb  
Sølv:   Catharina Lorentzen Lund / Zidana Arkide  Tanum Rideklubb 
Bronse:  Pernille Markussen / Supertramp   Tanum Rideklubb 
NM Dressur Ponni Kat I, Sandnes, Sandnes og Jæren Rideklubb, 11.-15.08.2010 
Gull:   Karoline Kumle / Dumbeldore    Tanum Rideklubb 
Sølv:   Caroline Steine Jensen / Lazio Kærlund  Bærum Rideklubb 
Bronse:  Silje Kristin Syrstad / Ekko af Stensnæs  Soma Ryttersportklubb 
NM Dressur Ponni Kat II, Sandnes, Sandnes og Jæren Rideklubb, 11.-15.08.2010 
Gull:   Anne Elisabeth Røhne Hallinstad / Oj OJ  Starum Hestesportklubb 
Sølv:   Marie Håland / Kokkedals Intempo   Sandnes og jæren Rideklubb 
Bronse:  Fredrikke Dorati Bjerkåsholmen / Enets Lucas Tanum Rideklubb 
NM dressur Lag Ponni, Bærum, Bærum Rideklubb, 18.-19.09.2010 
Gull:   Tanum Rideklubb 
Sølv:   Bærum Rideklubb 
Bronse:  Starum Hestesportklubb 
NM dressur Lag, Bærum, Bærum Rideklubb, 18.-19.09.2010 
Gull:   Follo Hestesportklubb 
Sølv:   Bærum Rideklubb 
Bronse:  Ellingsrud Rytterklubb 
 
 
 
Funksjonshemmede 2010  
NM for funksjonshemmede er siden 2006 en integrert del av det ordinære NM i dressur. 
 
NM for Funksjonshemmede, Sandnes, Sandnes og Jæren Rideklubb, 11--15.08.2010 
Grad I/III:  
Gull:   Ellen Christensen / Solos Lampas, Tanum RK 
Sølv:   Kathrine Vassbotn Hestholm / Jesper db Gazlan, Ørsta Ride- og kjøyreklubb 
Bronse:  Tina Marie Liland / Gulliver V, Egersund og Dalane Rideklubb 
Grad IV:  
Gull:   Heidi Løken / Armano, Tanum RK 
Sølv:   Kamilla Stømsnes / Amazing Søndergård, Alvøen RK 
Bronse:  Sigrid Rui / Dayligth, Morger RK 
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Sprang 2010 
NM Sprang senior/unge ryttere/junior/ponni 2010 
Senior 
Gull:   Nina Braaten/ Blue Lloyd 12 
Sølv:   Stein Endresen/ Hoyo de Monterey 
Bronse:  Nicholai Lindbjerg/ Coquette 
Unge ryttere 
Gull:   Emil Flam/ Victoria 
Sølv:   Victoria Gulliksen/ Tazelma 
Bronse:  Camilla Viken/ Royale Panache 
Junior 
Gull:   Sandra Løvås/ Pedro  
Sølv:   Cornelia Emilie Kasin/ Lowhills Black Magic  
Bronse:  Regine Eiklid/ Chiara 
Ponni kat I 
Gull:   Johan Sebastian Gulliksen/ Steps Corry Well 
Sølv:   Katharina G. Andresen/ Cloosh Valley 
Bronse:  Kaja Bisgaard Thomassen/ Nibor 
Ponni kat II 
Gull:   Andrea Isabella Steen/  Wodka Star 
Sølv:   Fredrik B. Seim/ Akazie 
Bronse:  Ida Pettersen/ Odd One Out 
 
NM Lag Sprang 2010 
Lag Ponni 
Gull:   Rogaland Rideklubb 

Guro Askeland/ Dawson Express, Ingrid Walseth/ Sagabo’s Toby, Kine Wilhelmsen/ 
Dambæksgårds Pastel, Andreas Jensen/ Dalestown Double Trouble 

Sølv:   Syllingen Rideklubb 
Hedda Hansson Rudi/ Showman, Ida Pettersen/ Odd One Out, Kaja Høglund/  
Harley Davidson II, Merete Røed/ Sir Oscar  

Bronse:  Sørkedalen Rideklubb 
Katharina G. Andresen/ Cloosh Valley, Rebecca Kareem/ Coney Patch,   
Josefine Marie Sydness/ Vario van de Mispelaere, Cathrine Elisabeth Tonna/  
Whats Dun is Dun 

Lag Senior 
Gull:   Drammen og Omegn Rytterklubb 

Camilla Storemark/ Uleko G.B, Johan Sebastian Gulliksen/ Flower Power,  
Victoria Gulliksen/ Bodyguard, Jan Auen Hafskjold/ Canarias 

Sølv:   Bergen Rideklubb 
Sandra Løvås/Pedro, Bibbi E. Duus/Rocky Lady, Ida Knudsen/Lady G,  
Lars Kristian Berge/Lazur 

Bronse:  Soma Ryttersportsklubb 
Kirsti Svaboe/ Gimini, Solveig Karstensen Aarnes/ Sicko, Anette Horpestad/ 
Hummels Ziggy Stardust, Solveig Fotland Newermann/ Cenydor 

 
 
Felt 2010 
NM felt 2010, Starum Hestesportsklubb 
Senior 
Gull:  Marianne Tingbø / Apache   Steinseth Rideklubb 
Sølv:  Bakke, Johanna Breistein Bakke / Safir VII Ellingsrud Rytterklubb 
Bronse:  Anne-Cathrine Sellæg / Alladin H  Ullensaker Rideklubb 
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Ponni 
Gull:  Bi Sofie Magnus / Krondalens Chateau   Ski Rideklubb 
Sølv:  Maria Misund / Munsboro Blondie   Starum Hestesportsklubb 
Bronse:  Stine Hoff / Bravehear III    Ullensaker Rideklubb 
 
 
Kjøring 2010 
NM kjøring 2010, Vestby Hesteklubb sammen med Kuskeringen, Starum 2010 
Hest nspent  
Gull:  Øivind Mikkelsen / Tiger Hedegaard   Jæren Rideklubb 
Sølv:  Torill Storholm / Frodo II    Nannestad Hestesportklubb 
Bronse:  Mikkel Davidsen / Lykkesborgs Independece  Vestby Hesteklubb 
Ponni enspent  
Gull:  Wenche Johannesen / Rappen    Ekeberg Rideklubb 
Sølv:  Inga Marie Kjærsdalen / Hadley   Førde Køyre Og Rideklubb 
Bronse:  Heidi bergsund / Alm Jarl   Oslo og Akershus Fjordhestlag 
 
 
Voltige 2010 
NM voltige 2010 
Gull:  Elisabeth Walløe / Anyway 54    Søndre Nordstrand Rideklubb 
  Longør Mari Viko Rasmussen 
Sølv:  Emilie Christensen / Anyway 54  Søndre Nordstrand Rideklubb 
  Longør Mari Viko Rasmussen 
Bronse:  Gina Liland / Solbakkens Nikita  Sarpsborg Og Omegn Rideklubb 
  Longør Annette Ørseng Granhus 
 
 
 
 

Innendørs- og hallmesterskapene 2010    
 
Dressur 2010 
HM dressur, Stange, Stange Rideklubb, 21.03.2010 
HM i lilletur Intermediaire I kür  
Gull:   Lars Rasmussen / May Ludwig  
Sølv:   Pernille Markussen / Supertramp  
Bronse:  Mona Edseth / Lillevang Lehar 
HM MB 
Gull:   Julia Victoria Gerhardsen / Toxic van Riethoven   
Sølv:   Catharina Lorentzen Lund / Zidana Arkide  
Bronse:  Anniken Hals / Chopin VI  
HM Junior   
Gull:   Julia Victoria Gerhardsen / Toxic van Riethoven  
Sølv:   Nora Øvstedal Knudsen / Stall-K’s Cartier III  
Bronse:  Catharina Lorentzen Lund / Zidana Arkide  
HM Ponni  
Gull:   Anne Elisabeth Røhne / Oj Oj  
Sølv:   Ane Helena Tveit Nilsen / Night-Boom R   
Bronse:  Alexandra Gamlemshaug Andresen / Not For Sale  
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Funksjonshemmede 2010  
I hallmesterskapet er, som i NM, de funksjonshemmede rytterne en integrert del av arrangementet.  
HM FH  
Gull:  Hanne Nesheim    Blakstad Rideklubb  
Sølv:   Ellen Kristensen    Tanum Rideklubb  
 
 
Sprang 2010 
IM Sprang 2010  
Senior 
Gull:   Malin Betten Hansen / Ulrich Z 
Sølv:  Suzanne Skotvedt Bjørnsen / CC Top 
Bronse:  Ole Kristoffer Meland / V 
Ponni kat I 
Gull:   Johan Sebastian Gulliksen / Steps Corry Well 
Sølv:   Anne Sofie Aaslaksrud / Lavalley Prince 
Bronse:  Merete Røed / Sir Oscar 
Ponni Kat II 
Gull:   Cathrine Bjordal Tholo / Dark Boy 
Sølv:  Frida G. Øyan / Norflands Honey 
Bronse:  Dina Mansås / Ulsvig’s Lucas 
Unge ryttere 
Gull:   Trine Kihle Stenseth / Polini 
Sølv:   Camilla Viken / Royale Panache 
Bronse:  Lars Kristian E. Berge / Lazur 
Junior 
Gull:   Cornelia Emilie Kasin / Lowhills Black Magic  
Sølv:   Caroline Thorvaldsen / Imp@la VT 
Bronse:  Andreas Jensen / Cava 
 
 
11.5 Championat 2010   
 
Distanse 2010 
Senior:   Tonje Danielsson  
Junior/UR:  Kine Eiesland Holen  
 
Dressur 2010        
Senior:   Lillann Jebsen  
Unge ryttere:  Silje Torsvik  
Junior:   Julia Victoria Gerhardsen  
Ponni Kat. I:  Maria Håland  
Ponni Kat. II:  Karoline Kumle  
 
Felt 2010 
Senior:   Marianne Tingbø 
Ponni:   Stine Hoff  
 
Kjøring 2010 
Ingen Championat i 2010.  
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12  Sportslig status 
 
 
 
2009 
 
12.1 Teknisk Komité 
 
Teknisk komités reglementsutvalg (TKr) har bestått av Torunn Knævelsrud (leder), Erik Elstad,  Ivar 
Alme og Harald Farbrot. Torunn Knævelsrud er sekretær for utvalget. Sammen med lederne for 
grenutvalgene utgjør TKr Teknisk komité (TK). 
 
TKr har ikke hatt møter i løpet av året. Innkomne saker har vært fortløpende behandlet via E-mail. 
TK hadde ett møte for gjennomgang av reglementsendringer for hovedrevisjonen av reglementene i 
2010. Reviderte reglementer legges ut på NRYFs hjemmesider og trykkes opp ved hver hovedendring 
og ellers ved behov. Vi vil spesielt fremheve at det for første gang ble utformet eget reglement for 
konkurranser for funksjonshemmede (KR FH). 
 
TKr er  i løpende kontakt med administrasjonen om forhold som ligger inn under TKr sitt område. 
Uttalelse fra det aktuelle grenutvalg eller dommerkomité innhentet der det er relevant. 
 
TKr har gjennom året protokollført 41 saksnumre, som er 6 færre enn året før. Sakstypene har vært: 

• Dispensasjon fra kvalifiseringskrav NM: 1  
• Dispensasjon fra kvalifiseringskrav annet: 4 
• Dispensasjoner utstyr: 3 
• Dispensasjoner legemidler til hest (doping): 2 
• Ulike klager/protester: 3 
• Anke på ODs avgjørelse av protester: 6 
• Disiplinærsaker: 0 
• Godkjenning av statutter KM: 3 
• Klubbskifte: 10 
• Annet: 9 

 
Behandling av søknader om klubbskifte som oppfyller vilkårene for overgang i hht KR I § 130.3, er 
delegert til administrasjonen. 
 
TKr får tilsendt alle protokoller fra møter i FS og de grenutvalgene som fører protokoll fra møtene.  
I tillegg blir en rekke enklere spørsmål omkring reglement besvart fortløpende av lederen pr E-mail og 
telefon uten saksbehandling av TKr. 
 
TKrs leder skriver ved behov til Hestesport om aktuelle reglementsspørsmål. Hun oversetter og 
redigerer alle dressurprogram og forestår det praktiske arbeidet med å skrive inn alle 
reglementsendringer i KR. 

 
Oslo, 07. februar 2011 
 
Torunn Knævelsrud 
Leder TKr 
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12.2 Distanse 2009 
 
Grenutvalgets medlemmer 
Marit Rakvaag 
Kai Hansen 
Lisa Smeby 
Terje Smestad 
 
2009 var et år med store sportslige begivenheter for distanse. Norge og Gyland Hestesportslag 
arrangerte et meget vellykket Nordisk Mesterskap i juli. Norge tok med seg alle medaljene. På 
bakgrunn av seieren i Nordisk, ble det norske laget nominert i kategorien ”Årets prestasjon” på 
hestegallaen. Victoria Gutubakken kom på en flott 11. plass under VM for JR/UR i Ungarn, og Norge 
sendte et lag til EM i Italia. 2009 så også en eventyrlig økning i deltakelsen i årets indianercup. 
Grenutvalget kunne også presentere den nye distansebrosjyren, som gir en innføring både i hva grenen 
distanse er og hvordan komme i gang med sporten. 
 
 
12.3   Dressur 2009 
 
GU-D har bestått av 

• Elizabeth M. Farbrot – Leder, medlem i sponsorkomiteen 
• Unni Henriksbø – Ansvar for satsingsgruppe for ponni, junior, unge ryttere og landslag 
• Lynn Finne – Delansvarlig for satsingsgruppe for ponni, junior og unge ryttere 
• Else Hasvold – Ansvar for unghestsatsing  
• Beate Grønstad – Ansvar for terminliste/proposisjoner 
• Øivind Instefjord Ødemotland – Leder av Dressurdommerkomiteen 
• Sportskoordinator Esther B. Hoff har koordinert satsingsgruppen for seniorryttere. 

 
Møter i GU-D  
Det ble avholdt 12 møter, inkludert 1 møte med dressurdommerkomiteen og NRYFs administrasjon.  
3 møter med NRYFs administrasjon, og det har vært egne økonomimøter. 
Leder i GU-D har deltatt på 21 fysiske møter med NRYF.  Utvalget har vært representert ved alle 
samlinger gjennom året som gikk. 
 
Faglige samlinger  
I regi av GU-D har det  i 2009 vært avhold 3 samlinger for ryttere med mentaltrening, Kimi Nielsen, 
og én samling med Håvard Engel om sits- og balansetrening. Under AEG ble det også avhold seminar 
for utøvere i alle kategorier. 
 
 

Grenfagkonferanse  
Grenfagkonferanse var i år delt i tre deler med 100-120 deltakere pr. del. 
Første del var en samling med aldersbestemte grupper på Idrettshøyskolen, i samarbeid med NRYF 
sentralt, hvor de ble gitt foredrag i treningslære og idrettspsykologi av Elling Finnanger. Gjennom 
gruppearbeid med utøvere og Grenutvalget med Landslagstrener gikk vi igjennom året som er gått og 
året som kommer.  
 
Del to var en praktisk del med innlagt foredrag av Christoph Hess fra Tyskland og NRYFs 
generalsekretær Kjell Myhre. Det ble etablert tre paneler der ryttere, trener og dommere inngikk i de 
ulike panel. 



NRYFs Årsberetning 2009-2010 
 

 
66 

 

Det var muligheter til å stille spørsmål, samt at det ble gitt en vurdering av en bestemt 
øvelse/ekvipasje. 
 
Del tre ble avholdt under AEG i februar med seniorene, Carsten Sørlie, Esther Hoff, Caroline Enger, 
forbundstrener Bjarne Nielsen og Grenutvalget Dressur. 
En gjennomgang av året som har vært, året som kommer, NRYFs planer, intro om forbundets arbeid, 
hvem gjør hva, og tanker og fremtidsplaner visjoner med Forbundstrener. 
 
DDK  
Ved inngangen til 2009 ble dressurdommerkomiteen (DDK) konstituert på nytt, og har i 2009 bestått 
av: Øivind I. Ødemotland (leder), Gunn C. Skovholt, Christine Skodjereite. 
Torunn Knævelsrud trådde ut av DDK i mars, men har fra juni hatt en ”mentor”-rolle overfor DDK.  
Trond Asmyr gikk ut av DDK i juni 2009 i forbindelse med ny jobb i FEI.   
 
DDK så i 2009 behovet for å ta opp flere spørsmål rundt utfordringer knyttet til økende etterspørsel 
etter dommere, diskusjon rundt dommerhonorar og struktur på dommerutdanning.  
 
Christine Skodjereite leder arbeidet i en arbeidsgruppe med ryttertester og implementering av 
ryttertest-klasser og ferdigstilling ryttertestheftet.  
 
I tillegg til DDA/DDI-kurs som arrangeres i kretsene har man i 2009 hatt to sentrale kurs. 
I mars ble det arrangert DDII-kurs på Ellingsrud ridesenter, og i oktober under Oslo Horse show ble 
det arrangert Grand Prix kür-kurs med Stephen Clarke.  
Kurset var for DD3 og høyere, men DD2-dommere ble også invitert i et begrenset antall for å 
stimulere til rekruttering og videre utdannelse.  
 
Spørreundersøkelse og dressurdommerkonferanse 
DDK har ikke hatt en større dommerkonferanse på flere år, og man ønsket i 2009 å gå ut med en 
spørreundersøkelse blant alle dressurdommerne og i etterkant av denne arrangere en større 
dressurdommerkonferanse. 
Spørreundersøkelsen hadde som formål:  
”Hvordan kan man rekruttere og stimulere dressurdommere?” 

Man ønsket gjennom spørreundersøkelsen å kartlegge: 
- Hvor mye dømmer dommerne, hvor mye ønsker de å dømme og hvilket potensiale ligger det i 

oppgradering? 
- Viktige forhold for dommerne og dommerhonorar. 
- Dommerkritikk fra publikum. 
- Obligatorisk dommerkonferanse og repetisjonskurs. 

 
Når det gjelder dommerhonorar har DDK gitt innspill til forbundsstyret (FS) sammen med de andre 
grenene, og som kjent ble satser for dommerhonorar hevet i 2010. 
 
DDK gjennomførte i september 2009 en dressurdommerkonferanse over to dager på Nes ridesenter og 
Rica Hotel Gardermoen. Det var 40 deltakere på kurset av totalt 160 dommere i landet.  
Tilbakemeldingene fra konferansen var gode, og på bakgrunn av dette ønsket DDK å gjennomføre 
årlig dressurdommerkonferanse fremover. Det var en praktisk faglig del på lørdagen på Nes med de 
internasjonale dressurdommerne Trond Asmyr og Leif Tørnblad.  
 
DDK la frem spørreundersøkelsen på dommerkonferansen i september. 
Der ble det lagt opp til gruppearbeid med 8 spørsmål/problemstillinger hentet fra 
spørreundersøkelsen. Gruppearbeidene ble presentert på konferansen, og det er disse 
tilbakemeldingene sammen med spørreundersøkelsen som dannet det videre arbeidet med  
rekruttering og stimulering av dressurdommere og dommerutdannelsen. 
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DDK avholdt 9. november 2009 møte med kurslærerne, og det ble utarbeidet en arbeidsplan mot 2010 
hvor man skal jobbe med følgende sentrale punkter: 

- Bedre oppfølging av DDA i etterkant av bestått eksamen 
- Mentorordning for nye DDA 
- Endringer i autorisasjonsreglene for teknisk personell med hensyn til DDA og krav til 

repetisjonskurs og dommerkonferanse 
- Bedre reglementsopplæringen i forkant av DDA/DDI-kurs 
- Lage eget veiledningshefte for nye dommere 
- Strukturere eksamen for DDIII og DDIV. 
- Rekruttere ny kurslærer 
- Utarbeide kursplan 2010 
- Dommerkonferanse 2010 
- Egen plan for dommermøter   

Skjeberg, 01.02.11 - Øivind Instefjord Ødemotland 
For DDK, NRYF 
 
Sponsorkomiteen har bestått av 
Kristine Lund Zeiner (leder), Amy Dale, Peter Mollø Christensen, Kristin Høst, Elizabeth M. Farbrot. 
Komiteen har jobbet med salg av ‘Dressur så klart’ profilklær, venneforening, og sammen med 
Tailormade Horses var det mulig å fronte brystkreftaksjonen. Under NM Dressur startet vi ‘Rosa 
stevne’ som har vedvart utover i sesongen. Valget falt på brystkreftsaken, da majoriteten av våre 
ryttere er jenter. En bred markedsføring på nettopp dette var en toveis tanke om å gi ryttere bred 
informasjon om brystkreft, og for å fronte en veldedig sak. Sponsorkomiteen har også samlet penger, 
som blant annet har gått til å dekke klasser under AEG. 
 
Web utvalg har bestått av 
Eilzabeth M. Farbrot (leder), Carina Carlsen, Christine Skodjereite og Maja Farup (som koordinator 
for websidene).  
Egen webside ble etablert med fokus på bredde-informasjon og markedsføring av dressursporten. 
‘www.dressursaklart.no‘ er et virkemiddel og en informasjonskanal lagt til rette for GU-D og 
underutvalg. Siden er en prøveordning for å spre informasjon og kunnskap om dressursporten.   
På denne siden kommer det artikler fra hele Norge med generell informasjon, artikler om hest, 
stevneartikler og resultatoppdateringer. Utvalget har et tett samarbeid med NRYFs administrasjon og 
deres retningslinjer for god journalistikk. 
 
Landslagsledelsens sammensetning 

• Bjarne Nielsen, Forbundstrener Senior og ansvarlig for satsingen og trenere. 
• Ulrik Sørensen, Landslagstrener ponni, junior og unge ryttere. 
• Thomas D. Larsen. Unghester fra 4 til 6 år. 

 
Høydepunkter 2009 

• Antall startende i NM økte fra 49 i 2008 til 60 i 2009.  
• Bronse i Nordisk Mesterskap for lag, Ponni Kat II, Junior og Senior 

(det var første gang seniorene tok medalje med en individuell plassering i tillegg). 
• Til A-finalen under EM for Ponni (Kat 1). 
• Utarbeidet ny struktur på Elitestevner. 
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12.4   Felt 2009 
 

Grenutvalgets sammensetning: 
Haldor Braastad   Leder 
Martin Rauan    Styremedlem 
Annicken Jegersberg   Styremedlem 
Nina Heimar Zachariassen  Regnskap 
Lars Grøneng    Reglement, kvalifikasjonskrav 
Kristin Tørmoen   Rytterrepresentant 
Tilknyttede ressurspersoner: 
Esther Hoff   NRYF sportskoordinator (til 31. juli 2009) 
Kristin Kåvin   Sportssekretær/Sportskoordinator (fra 1. august 2009) 
Heidi Nässleqvist  Sportssekretær (fra 1. august 2009) 
 
Utvalgets medlemmer har deltatt aktivt på stevner, samlinger, befaringer og kurs. GU-F har et godt og 
aktivt samarbeid med administrasjonen i NRYF. 
 
Møter/generell status 
GU-F har i 2009 hatt 7 møter, hvor enten Kristin eller Caroline har deltatt fra sekretariatet.   
Det har vært nedlagt et stort arbeid med å få på plass mandater for komiteene. 
Her vil vi rette en stor takk til Nina som har sittet og koordinert og ført dette i pennen. 
Det har vært jobbet med ny organisering av GU-F som nå vil være organisert på samme måte som 
dressur og sprang. 
 
Det er også holdt stort fokus på å dele ut penger til baner og anlegg gjennom sesongen.  Dette har 
omfattet både nye knøttecupbaner og oppgradering til 90 cm og 100 cm baner. 
Vi har gjennom dette fått flere arrangører på banen og flere er på vei. Det er nå stor interesse for å 
bygge feltritthinder og baner. 
 
Vi har tilbakelagt et år med stor fokus og satsing fra GU-F sin side på landslag for hest. Vi ser en 
større profesjonalisering av ryttere og støtteapparat. Dette vil sammen med Johan Lundin fortsette i 
2010. Det har gjennom 2009 vært mange gode resultater som viser at vi nå er på rett vei. 
Årskonferansen ble arrangert på Hurdalsjøen Hotell, 10.-11. januar 2009 med 62 deltakere. 
Hovedfokus på årets konferanse var rekruttering, kompetansebygging, anlegg og satsing fremover. 
 
Høydepunkter   
Caroline Bergstrøms deltakelse i EM i Waregem i sept. 
Tonje Reitens to seire i CNC ** i Sverige i henholdsvis Hermannstorp og Strömsholm. 
Karina Risvågs 4.plass i debuten i internasjonal CIC** i Bredeneek i Tyskland. 
Caroline Bergstrøms 4. plass i nordisk for senior. 
Emilie Røinås Norgesmester Ponni. 
Voldsom vekst i debutant ponni. 
6 av 7 ekvipasjer i NM Ponni var debutanter. 
Sophie Bergstrøm debuterte i 100 cm med gode plasseringer. 
 
Teknisk personell 
Feltrittbanebyggerkomiteen (FBK) har i 2009 bestått av: Leif Fjerdingstad, Knut Beck, Tore 
Skedsmo, Liv Hansen, Anton Granhus og Johan Fahlberg (fram til 01.10.2009). Tore Skedsmo tok 
over som leder da Johan flyttet til Abu Dhabi.  
Hans Bauer kom inn som erstatter for Johan Fahlberg. Senere har Ulf Magne Nilsen kommet inn for 
opplæring med tanke på fullverdig plass fra 2010. 
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Komiteen har hatt sju møter og behandlet mange saker og hatt diverse kontakt pr tlf og e-post.  I 
tillegg har vi hatt en studietur til MIM Construction i Sverige for å se på mekaniske løsninger for 
rivbare hindre. Denne løsningen er laget av den svenske banebyggeren Mats Bjørnetun. Dette er et 
system som FBK har meget stor tro på.  
Komiteen har i år stått som arrangør for et TD-kurs i april – der 14 personer deltok. Johan Fahlberg 
var instruktør. Flere av deltakerne er allerede ute i funksjon som TD-er. Noen mangler bare litt praksis 
samt FB-kurs før de slipper til på stevner. For komiteen er det viktigere å følge opp og få så mange av 
disse ut i arbeid framfor å utdanne nye TDer.  
FBK har også avholdt et FBA-kurs i Kongsvinger i mai i år. 
 
I tillegg har flere kretser arrangert FBA-kurs og hele 34 personer har gått disse kursene i året som har 
gått. Nå gjenstår det å få disse ut i praksis, slik at  de etter hvert kan autoriseres. 
Bjørn Kastenmann fra Sverige og Tore Skedsmo har hatt ansvaret for disse kursene.  
Også for banebyggerne vil FBK prioritere de som har kurs, slik at disse får praksis framfor at vi 
arrangerer for mange kurs for FBBA. Samtidig må vi etterutdanne de vi allerede har som FBBA og 
oppover.  
 
Til ettertanke: Vi har et stort antall som har gått feltbyggeraspirantkurs. Dette er flott for å spre 
informasjon om sporten, som er 3x så gøy – men oppgraderte lister fra NRYF viser at over 40 av disse 
mangler praksis. Dette vil FBK lage kjøreregler for, slik at disse ”må” få nødvendig praksis. 
 
Knut Beck og Anton Granhus har stått ansvarlige for å oppnevne TD-er i året som er gått. En del 
uklarheter om stevner gjorde denne jobben noe uoversiktlig, da det ikke går klart fram av KR I at alle 
feltrittsstevner skal til GUF for godkjenning og oppnevning av TD før de legges ut på HorsePro.  
Hans Bauer og Tore Skedsmo var i Slovenia på internasjonalt FB-kurs i sommer. Hans Bauer er nå 
Int. Cand. Course Designer. Tore mangler internasjonal ryttererfaring, så her tar prosessen noe lengre 
tid.  
 
Hege Trulsen (dommer), Johan Fahlberg (TD) og Anton Granhus (BB og TD) søkte om deltakelse på 
FEIs etter/videreutdanning av teknisk personell gjennom praktisk trening og oppfølging for 2010 (nytt 
femårig pilotprosjekt fra 2010 – som skal gå parallelt med de internasjonale kursene som arrangeres). 
Fahlberg og Trulsen var blant de 78 som kom inn på denne stigen og skal ha praksis på stevner i 
Irland og USA i løpet av 2010.   
Komiteen har også stått for innkjøp av nytt tidtakingssystem som skal testes ut gjennom sesongen 
2010. Initiativtaker Hans Bauer står for testing og utprøving gjennom sommeren. 
 
Sikkerhetskomiteen 
Komiteen har bestått av: Anne Cathrine Sellæg, Kristin Tørmoen (rytter rep), Annicken Jegersberg, 
Leif Fjerdingsstad og Anton Granhus. 
Komiteen har heller ikke i år avholdt møte, men flere saker har vært behandlet via e-post. Det er ikke 
meningen at komiteen skal ha mange møter dersom det ikke skjer ulykker av betydning. Blant saker 
som er behandlet er blant annet forslag om reglementsendringer, krisehåndteringsplan og 
kvalifiseringskrav. 
 
Ingen av forslagene på reglementsendringer eller kvalifiseringskrav har blitt realitet, men 
meningsutvekslingene var konstruktive og meningsfylte. Krisehåndteringsplanen er oversatt og på vei 
til GUF for behandling. 
Leif Fjerdingstad og Anton Granhus har satt sammen tallmaterialet som FEI krever for sine 
statistikker.  
Anton Granhus deltok på FEIs møte for NSOs i Malmö i januar 2010.  
Leif Fjerdingstad har vært norsk NSO (National Safety Officer) de to siste årene. 
Han ba om avløsning i høst og fra 1. januar ble Anton Granhus oppnevnt i denne rollen.   
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12.5  Kjøring 2009 
 
Grenutvalgets sammensetning: 
Grenutvalget kjøring har i 2009 bestått av Ellen Olsen (leder), Atle Henden, Kjell Stadheim, Anne 
Grundvig og Linn Støkken Nielsen. Både Kjell Stadheim og Atle Henden trakk seg fra sine verv i 
august 2009. Grenutvalget har ikke hatt faste møter, men behandlet saker fortløpende pr e-post og 
telefon. 
 
En stror del av grenutvalgets arbeid dette året har vært knyttet til hovedrevisjonen av reglementet og 
oppdatering av dressurprogrammer. 
 
I 2009 ble Miniklasser innført som et ledd i rekruttering til kjøresporten. Det oppfordres derfor til at 
man legger inn Miniklasser i ordinære stevner. Dette vil også være med på å generere støtte til 
arrangørklubben. 
 
 
12.6    Sprang 2009 
 
Grenutvalgets sammensetning: 
Jon Harald Gulliksen (til mai 2009), Siri Evjen, Nina Braaten.  
 
Møter i grenutvalget 
GU-S har i 2009 hatt 10 møter, samt daglig kontakt på mail og telefon. Grenutvalget har hatt 
hovedfokus på statutter, cuper, stevner, utarbeide terminlister og godkjenne proposisjoner. Videre har 
arbeidet med kvalifisering, reglement og opprette egen feil og stil komité, utarbeide et tilbud til 
unghester og informasjonsflyt i utvalget samt med rytterne vært viktig.  
 
Sprangkonferansen 
Konferansen ble i 2009 delt opp, fordi vi så en dalende interesse for felles sprangkonferanse, der det 
var mest foreldre som møtte opp. Det ble derfor arrangert:  
Arrangørkonferanse på Telenor Arena med foredrag  
Trenerkonferanse på Rica Gardermoen  
Landslagsledermøte på Rica Gardermoen.  
 
Høydepunkter 2009 
CSIO5* Gijon 2.plass 
CSIO4* Lisboa ble laget nr.2.  
CSIO3* Drammen ble laget nr 2. 
CSIO3* København ble laget nr. 3. 
CSIO4* Lummen ble laget nr.5. 
Europamesterskapet i Windsor ble laget nummer 9 og Tony André Hansen nummer 19 individuelt. 
Connie Bull fikk to 4. plasser under åpne klasser i EM. 
Seniorlaget vant sammenlagt Promotion Leage ( nr 6. i finalen). 
Hingsten Cabachon ble kåret i Mecklenburg-Vorpommeren og Dansk Varmblod eies i fellesskap av 
norske Kristin Andresen og stutteri Katrinelund. Han er en hest med stort potensial og fikk en solid  
2. plass blant 197 5-åringer i Falsterbo Horse Show, seier i alle 5-års klasser under AEG og en 9. plass 
i finalen under unghest VM i Lanaken. 
Gull Nordisk mesterskap ponni til Tine H Dalen. 
Gull Nordisk mesterskap junior til Victoria Gulliksen. 
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Teknisk personell 2009 
GU-S har organisert sitt arbeid med teknisk personell gjennom to komiteer, 
Sprangbanebyggerkomiteen (SBK) og Sprangdommerkomiteen (SDK). 
 
SBK har bestått av: 2009 
Ole Tufte (leder), Anders Hafskjold, Petter Larsen, Terje Olsen-Nalum. 
Aktiviteter:  

• Avholdt 5 sprangbanebyggeraspirantkus: 47 deltakere 
• 1 sprangbanebygger I kurs: 4 deltakere 
• 1 sprangbanebygger II kurs: 4 deltakere   

 
SDK har bestått av:2009 
Ole Buer (leder), Carsten Sørlie, Ivar Alme, Gunn Eva Killingberg, Håkon Danielsen. 
Aktiviteter:  

• Avholdt 5 sprangdommeraspirantkurs: 26 deltakere.  
• 3 sprangdommer I kurs: 11 deltakere.  
• 2 sprangdommer II kurs: 4 deltakere.  

 
Landslagsledelsen sammensetning 2009 
Marit H. Stranden, landlagssjef 
Sylve Söderstrand, landslagsleder senior 
Peter Flam, landslagsleder for junior og unge ryttere frem til mai 2009 
Jon Harald Gulliksen landslagsleder for junior og unge ryttere fra mai 2009 – august 2009 
Kenneth Sande, landslagsleder ponni. 
 
 
12.7   Voltige 2009 
 
Grenutvalget 2009 
Benedikte Mercedes Zeiner - leder 
Marit Walløe – sekretær, stevneansvarlig, klubbkontakt 
Birgitte Løvlie - økonomiansvarlig 
Elise Nettelhorst Jacobsson – satsningsgruppe, utenlandsstart, hjemmesiden 
 
I 2009 har GUV: 
• Hatt 8 ordinære møter. 
• Deltatt på møter i NRYF, bl.a Rytterting og ledermøtet  
• Hatt utlån av 2 stk utstyr til nye klubber / utøvere 
• Samarbeidet med HorsePro om å få voltige inn slik at det kan brukes funksjonelt 
• Promotert voltige på NRYFs stand under Oslo Horse Show 
• Arrangert kurs og samlinger 
 
Stevnekomité 
GU-V har sørget for at det har vært ressurspersoner tilstede på alle stevner for å kunne svare på 
spørsmål og hjelpe til ved behov. Vært aktiv under planleggingen og gjennomføringen av NM. 
 
Voltigecuper 
Grenutvalget har i år søkt om ”bredde”- midler og fått støtte til å arrangere 2 voltigecuper, en for 
individuelle og en for lag. Målet her var å få med flest mulig utøvere på stevnene våre 
 
Breddetreninger 
Turntrening med Børre Jensen 
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Grenutvalget har arrangert 2 turnhelger der vi har leid Nedre Glomma turnhall. Tilbakemeldingen fra 
deltakerne var at de syntes det var et veldig bra opplegg og at Børre og de andre turntrenerne var 
inspirerende å trene med. De syntes det var artig å trene med alt utstyret som var der, og ikke minst 
var det hyggelig å trene med alle de andre.  
  
Treninger med Devon Maitozo 
Devon har vært i Norge 3 ganger i 2009, de 2 første gangene i privat regi med invitasjon til andre 
utøvere om å delta på treninger og siste gang, i september, i regi av GU-V. 
 
 
 
12.8   Funksjonshemmede 2009  
 
Utvalget har i 2009 bestått av: 

Helle Grigson, leder 
Turid Løken 
Liv Ryen Kristiansen 
Silje Gillund 
 

Ingeborg Simensen var utvalgets kontaktperson i Norges Rytterforbund (NRYF) frem til sommeren 
2009. Fra høsten av har Esther B. Hoff innehatt denne funksjonen. 
 
Utvalget har i 2009 jobbet ut i fra det mandatet som er gitt GU-FH 
 
Overordnet mål – handlingsplan  
NRYFs mål er å fremme ridesporten og sørge for at funksjonshemmede i sporten på alle nivåer blir 
ivaretatt på lik linje med andre utøvere. 
  
Målgrupper  
Alle funksjonshemmede (barn, ungdom, voksne). 
 Fysisk funksjonshemmede 
 Utviklingshemmede 
 Synshemmede. 
  
Resultatmål  
Alle rideklubber tilsluttet NRYF skal være kjent med hvordan funksjonshemmede ryttere kan drive 
sporten ridning. Nye klubber skal sette i gang trening for funksjonshemmede, samt tilrettelegge for 
funksjonshemmede på klubbens stevner og inkludere nivåklasser i sine stevnearrangementer. 
 
Toppidretten skal integreres i sportsavdelingen, og bredden skal behandles på lik linje med andre og 
ha en representasjon i aktuelle grenutvalg og andre utvalg. 
 
Det skal være et eget konkurransetilbud for funksjonshemmede ryttere i Norge. 
 
Alle relevante kurs arrangert av NRYF skal ha informasjon om ridning for funksjonshemmede i sitt 
program (trener, leder, dommerkurs, og der det er behov, skal det arrangeres egne kurs). 
 
Tiltak – Status 2009  
Utvalget har hatt 4 møter, felles grenkonferanse med GU-D og møte med trenerne til satsingsgruppen 
og rekrutteringsgruppen. Utvalget har vært representert på Ryttertinget, reglementsmøte, 
grenledermøte og forskjellige andre arrangementer. Medlemmene har vært aktive i sine nærmiljøer, på 
stevner og i andre fora. Det har vært svart på henvendelser, ryttere er blitt registrert og har fått info via 
e-post og telefon. Flere ryttere er blitt klassifisert. 
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Disse er også blitt oppfordret til å søke på NRYFs hjemmeside, www.rytter.no, og ta direkte kontakt 
med kretsen og klubbene i sine distrikter. 
Tillegg 4 er gjennomgått i samsvar med Torunn Knævelsrud fra TKr. 
Det har vært gjennomført en treningssamling på Vallermyrene. 14 ryttere var påmeldt, de nye ble 
klassifisert og registrert, og en treningssamling hos Marianne Heltzen før NM på Nes.   
 
Flere rideklubber har vært flinke til å legge inn nivåklasser for funksjonshemmede i løpet av året. 
Flere ryttere har også meldt til stevner i 2009, selv om vi ønsker at langt flere stiller til start. Når 
klubbene nå inviterer til nivåklasser, bør rytterne benytte seg av dette tilbudet.  
 
Våre to internasjonale klassifisører, Trille Staubo og Tone Grinde Seeberg har vært aktive i 2009. Det 
er også en klassifisør for blinde og svaksynte: Randi Skarpaas Tranheim. 
  
Etter hvert som stadig flere ryttere henvender seg for å bli klassifisert, har vi sendt nok en 
fysioterapeut (Hilde Stømner) på kurs. Hun er blitt nasjonal klassifisør for ridning. I tillegg ble hun 
innstilt som nytt utvalgsmedlem, og hun blir medlem av utvalget fra 1. januar 2010. 
 
 
Mesterskap 2009  
EM i dressur for funksjonshemmede ble i 2009 arrangert i Norge, på Epona Ryttersenter utenfor 
Kristiansand 20.-23. august 2009. Det var et flott gjennomført mesterskap, og det vanket mange 
lovord til arrangørene.  
 
Det er etter hvert blitt veldig høyt nivå på ridningen og hestemateriellet, og det er gledelig at Norge 
fortsetter med å ta medaljer i store mesterskap. 
 
Økonomi  
Økonomi, regnskap og budsjett har vært gjenomgått på utvalgets møter. Midlene til barn og unge 
(post 3 midlene) har vært benyttet til samlinger, kurs for teknisk personell, trenere og nivåklasser. 
Budsjettet for 2010 er sendt til NRYFs administrasjon. 
 
Konklusjon  
Det har vært, og er fortsatt, en lang og krevende prosess å få funksjonshemmede ryttere inkludert i 
ridesporten. For å få dette til, må vi ha god og åpen kommunikasjon med ryttere, klubber og kretser 
rundt om i landet. Det er på klubb- og kretsnivå at prosessen må vinnes. 
 
Vi må også samarbeide med terapiridningen der det kan være aktuelle ryttere.  
 
Det har kommet mange henvendelser i 2009, og det har blitt klassifisert flere ryttere. Vi må ta vare på 
dem og gi dem muligheter, men de må også selv vise initiativ, søke informasjon og delta på stevner, så 
de kan bli en del av ridemiljøet. Utvalget vil fortsette med å gjøre ridning for funksjonshemmede 
bedre kjent for alle, fange opp de rytterne som ønsker å satse og å ha ridning som sin sport. 
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12.9 Norsk Islandshestforening 2009 
 
Årsmelding 2009 

ÅRSRAPPORT 2009  
NORSK ISLANDSHESTFORENING . STYRET 

Styret  
Styret har i perioden bestått av: 
Leder, Even Hedland 
Nestleder og leder i Utvalg for dommere og utdanning, Hege Nymoen 
Sekretær, Annette Møller 
Leder i Utvalg for sport, André Ziemann 
Leder i Utvalg for avl, Helen Hoem Sylte 
Leder i Utvalg for barn, ungdom og bredde, Ingrid Haugen 
Kasserer og organisasjonssekretær, Mette Sand, har møtt fast i styret.  
 
Antall medlemmer  
Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2440 medlemmer, hvorav 802 familiemedlemmer, 
fordelt på 36 lokallag, av disse er 2 inaktive. I 2008 var medlemstallet 2498 fordelt på 36 lokallag.  
 
Møter  
Styret har siden siste Årsmøte hatt 6 styremøter og behandlet 52 saker. 
 
HOVEDSAKER  
Styret har i perioden arbeidet med følgende hovedsaker: 
 
Strategiplan 2010-2014  
Styre og utvalgsseminar. Strategiplan for NIHF 2004-08 samt FEIFs nye strategiplan ble lagt til 
grunn for en revidering av eksisterende visjon, verdier og målsetninger; formulering av 
hovedmålsetninger samt delmål for styret og utvalg. Forslaget ble presentert på Lokallagsmøtet 7-
8.11.  
 
Fremtidig administrasjonsmodell i Norsk Islandshestforening  
En arbeidsgruppe bestående av Trine Bergum, Bernt Severinsen, Hilda Vaa og Even Hedland har med 
mandat fra lokallagsmøte 2009 arbeidet med å gjennomgå dagens administrasjonsmodell i NIHF. 
 
Møter med Norges Rytterforbund  
Møte i forbindelse med representantskapsmøte i Norsk Hestesenter i november (Even Hedland). 
Deltakelse på NRYF Ledersamling 25.10 (Annette Møller). Videre var Leder i NRYF 
Sport/Organisasjon Carsten Sørli invitert foredragsholder på lokallagsmøte 7.11.  
 
Norsk Hestesenter  
Even Hedland deltok på ett møte våren 2009 samt representerte NIHF på representantskapsmøte i 
november.  
Per Kolnes tilstede på fellesmøte for avl i Sikkilsdalen 10-11.8. Inge Kringeland valgt til leder i 
avlsutvalget ved Norsk Hestesenter. NIHF stadig representert i styret v/ Per Kolnes. 
Rektor ved Norsk Hestesenter Starum var invitert foredragsholder på lokallagsmøte 7.11.  
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Internasjonale møter (Even Hedland)  
Hamburg, Tyskland i februar:  
FEIF Delegatforsamling, FEIF Chairman’s Meeting samt FEIF-konferansen 2009  
Nordisk ledermøte 
Brunadern, Sveits i august:  
FEIF lunsj/møte i forbindelse med VM  
Nordisk ledermøte i forbindelse med VM  
 
Dyrsku’n Arrangement i Seljord  
Even Hedland har hatt to møter med Dyrsku’n Arrangement.  
 
Nettsider  
Web-master i 2009 har vært Gabrielle Severinsen.  
 
Islandshest Forum  
Avtale med redaktørene Marianne Jansen og Dag Lauvland er forlenget ut 2010.  
 
AKTIVITETER  
Medlemsmøte i forbindelse med Årsmøte  
Medlemsmøte ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen 14.3. Tema var VM 2009, sentralisert 
kontingentinnkreving samt nytt fra utvalgene.  
 
Møte i Ungdomsrådet  
Møte i Ungdomsrådet (ungdomsrepresentanter fra lokallagene) ble avholdt på Rica Hotell 
Gardermoen 14.3. Kristina Madsen valgt til leder for Ungdomsrådet. Marianne Stoknes valgt inn i 
Utvalg for barn, ungdom og bredde. Det ble orientert om aktivitetene for det kommende år.  
 
Lokallagsmøte høsten 2009  
Lokallagsmøte ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen 7-8.11. 45 deltakere fra 16 lokallag. På 
agendaen sto blant annet presentasjon av administrasjonsmodell for NIHF, strategiplan 2010-2014, 
revidert landslagsreglement, transportregler for hest, nytt nettbasert medlemsregister, klasseinndeling 
samt nytt fra utvalgene. Styret støttet reisekostnader for de fire nordligste klubbene også i år.  
 
ØKONOMI  
Regnskapet er ikke ferdig revidert pr d d. 
 
Styret er av den oppfatning at det er gode forutsetninger for fortsatt drift.  
 
Gardermoen, 15.3.2010  
 
 
Even Hedland       Annette Møller  
Leder        Sekretær  
 
 
Hege Nymoen       André Ziemann  
Nestleder og leder i utvalget     Leder i utvalget for Sport  
for Dommere og Utdanning       
 
 
Helen Hoem Sylte      Ingrid Haugen  
Leder i utvalget for Avl     Leder i utvalget for Barn,  
       Ungdom og Bredde  
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Sportslig status 2010 
 
 
12.1  Teknisk Komité 

 
Teknisk komités reglementsutvalg (TKr) har bestått av Torunn Knævelsrud (leder), Erik Elstad (til 
juli 2010), Hege Trulsen (fra juli 2010),  Ivar Alme og Harald Farbrot. Erik Elstad trådte ut av TKr 
etter eget ønske etter mange års innsats. TKr takker for vel utført arbeid! Torunn Knævelsrud er 
sekretær for utvalget. Sammen med lederne for grenutvalgene utgjør TKr Teknisk komité (TK). 
 
TKr har ikke hatt møter i løpet av året. Innkomne saker har vært fortløpende behandlet via E-mail. 
 
TK har ikke hatt møte i 2010. Nødvendige reglementsendringer har vært behandlet i direkte dialog 
med det aktuelle grenutvalg. Reviderte reglementer legges fortløpende ut på NRYFs hjemmesider og 
trykkes opp ved hver hovedendring og ellers ved behov.  
 
TKr er i løpende kontakt med administrasjonen om forhold som ligger inn under TKr sitt område. 
Uttalelse fra det aktuelle grenutvalg eller dommerkomité er innhentet der det er relevant. 
 
TKr har gjennom året protokollført 27 saksnumre, som er hele 14 færre enn året før. Sakstypene har 
vært: 

• Dispensasjon fra kvalifiseringskrav NM: 1  
• Dispensasjon fra kvalifiseringskrav annet: 3 
• Dispensasjoner utstyr: 2 
• Ulike klager/protester etter stevner: 8 
• Disiplinærsaker: 0 
• Godkjenning av statutter KM: 1 
• Klubbskifte: 4 
• Påtale av begrepet “treningsstevne”: 2 
• Annet: 6 

 
Behandling av søknader om klubbskifte som oppfyller vilkårene for overgang i hht KR I § 130.3, er 
delegert til administrasjonen. 
 
Begrepet “treningsstevne” dukker jevnlig opp, og TKr greier ikke å fange opp alle. Kravene til å følge 
gjeldende stevnetyper som beskrevet i KR blir påpekt overfor arrangøren når TKr blir oppmerksom på 
forholdet. 
 
TKr får tilsendt alle protokoller fra møter i FS og de grenutvalgene som fører protokoll fra møtene.  
I tillegg blir en rekke enklere spørsmål omkring reglement besvart fortløpende av lederen pr E-mail og 
telefon uten saksbehandling av TKr. 
 
TKrs leder skriver ved behov til Hestesport om relevante reglementsspørsmål. Hun oversetter og 
redigerer alle dressurprogram og forestår det praktiske arbeidet med å skrive inn alle 
reglementsendringer i KR. 

 
 
Oslo, 07. februar 2011 
 
Torunn Knævelsrud 
Leder TKr  
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12.2   Distanse 2010  
 
GU-Di  
Grenutvalget distanse har i 2010 bestått av Jan Fredrik Furøy, Kai Hansen, Lisa Smedby og Gunnhild 
Brattebø. 
 
Dette året har grenutvalget jobbet med å konkretisere opplegget rundt landslaget, både i forhold til 
uttakskriterier, kvalifiseringskrav og faglig tilbud. Det har vært arrangert en samling for landslaget og 
en samling hovedsakelig for unge utøvere. 
 
Det nye reglementet for distanse ble ikke godkjent av TKr i løpet av 2010, og grenutvalget har lagt 
mye arbeid i ferdigstillelsen av dette. I år ble det også opprettet en Distansedommerkomité som 
foruten å være ansvarlig for utdanning og autorisasjon av teknisk personell, også skal følge opp 
arbeidet med reglement i fremtiden. GU-Di arrangerte også et internasjonalt FEI-seminar for 
distansedommere og veterinærer. Mot sluten av året ble det, i samarbeid med CompeteIt, satt opp en 
prioriteringsliste for arbeidet med å gjøre distansemodulene i HorsePro ferdige. Finansieringen av 
dette er nå avklart og arbeidet med dette fortsetter i 2011. 
 
 
12.3   Dressur 2010 
 
GU-D har bestått av  

• Elizabeth M. Farbrot – Leder for utvalg og WEB-side. 
• Unni Henriksbø – Ansvar for satsingsgruppe og landslag for ponni, junior og unge ryttere. 
• Lynn Finne – Delansvarlig for satsingsgruppe for ponni, junior og unge ryttere. 
• Else Hasvold – Ansvar for unghestsatsing.  
• Christine Skodjereite – Ansvar for terminliste/proposisjoner og bindeledd mot DDK. 

 
NRYFs sportskoordinator, Esther B. Hoff, har koordinert satsingsgruppen for seniorryttere. 
Utvalgets kontaktperson på Vestlandet:  Anne Gina Fredriksen. 
 
Møter i GU-D  
Det ble avholdt 12 møter, inkludert 2 møter med dressurdommerkomiteen.  
Grenleder har deltatt på 33 møter med administrasjonen i NRYF. 
Utvalget har vært representert ved alle de ca. 50 samlingene gjennom året som gikk. 
 
Faglige samlinger  
I regi av GU-D har det vært avhold 8 samlinger for ryttere, med Håvard Engel om sits- og balanse-
trening. Under AEG ble det også avhold seminar for utøvere i alle kategorier. 
 
Grenfagkonferanse  
Grenfagkonferansen var i år delt i to deler med ca.160 deltakere. 
Første del var en samling med aldersbestemte grupper på Idrettshøyskolen, i samarbeid med NRYF 
sentralt. Grenutvalget, med Landslagstrener, gikk igjennom året som har gått og året som kommer.  
Del to ble avholdt under AEG i februar med seniorene, Carsten Sørlie, Esther B. Hoff, forbundstrener 
Bjarne Nielsen og Grenutvalget Dressur. 
Der ble det lagt vekt på NRYFs planer, intro om forbundets arbeid, hvem gjør hva, visjoner og 
fremtidsplaner med forbundstrener. 
 
Sponsorkomiteen/WEB-side har bestått av 
Elizabeth M. Farbrot (leder), Kristine Lund Zeiner, Carina Carlsen, Christine Skodjereite.  
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Komiteen har jobbet med salg av ‘Dressur så klart’ profilklær. 
Sammen med Tailormade Horses var det mulig å fronte brystkreftaksjonen. 
Det ble overrakt brystkreftaksjonen 2010, kr. 147.000,-  
Sponsorkomiteen har også samlet inn penger som blant annet har gått til å dekke klasser under AEG, 
og gitt økonomisk støtte til VM ryttere. 
WEB-siden .‘ www.dressursaklart.no ‘ er videreført for å gi bred informasjon og markedsføring av 
dressursporten. Dette er en informasjonskanal lagt til rette for GU-D og underutvalg. Siden er fortsatt 
en prøveordning for å spre informasjon og kunnskap om dressursporten.  På denne siden kommer det 
artikler fra hele Norge med generell informasjon, artikler om hest, stevner og resultatoppdateringer. 
Utvalget har et tett samarbeid med NRYFs administrasjon og deres retningslinjer for god 
journalistikk. 
 
DDK  
DDK har i 2010 bestått av Øivind Instefjord Ødemotland (leder), Christine Skodjereite og  
Gunn Skovholt. Torunn Knævelsrud er også medlem, men har ikke møteplikt på møtene og fungerer 
som ”mentor/konsulent” for DDK. 
 
Med bakgrunn i kartleggingsarbeidet i 2009, har DDK i 2010 jobbet med følgende: 

- Nye retningslinjer for autorisering av DDA og oppfølging videre av DDA.  
� Etter bestått eksamen må DDA nå sitte sammen med høyere autorisert dommer 

som ”sit-in” før man får lov til å dømme selv. Dette er noe DDA har etterlyst for å 
føle seg sikrere før man skal dømme alene.  
Dette er også implementert i KR I, Tillegg 5. 

� DDK har laget et eget veiledningshefte til DDA som sendes ut ved autorisasjon 
for å sikre at DDA får god informasjon og støtte i starten av dommergjerningen. 

� DDK har opprettet en nasjonal mentorordning hvor alle nyautoriserte DDA 
tildeles en mentor/fadder av DDK.  
 

- Det er nå implementert i KR at alle dressurdommere må på repetisjonskurs hvert 3. år fra 
2010. Tidligere var dette et ”bør-krav”, men det er nå et ”skal-krav”. 
 

- Ny kurslærer 

DDK ser at behovet for kurs i kretsene er økende, og man må tenke på å rekruttere flere 
kurslærere etter hvert for å dekke etterspørselen og med tanke på at dagens kurslærere 
Hege Trulsen har gjennomført DDA/DDI-kurs med Trond Asmyr og er autorisert 
kurslærer. Hun har allerede gjennomført DDA/DDI-kurs selv. 
DDK jobber i 2011 med å rekruttere en ny kurslærer. 

 
- Kurs/eksamen 2010 

� DDA/DDI-kurs 
For å sikre at det er nok antall deltakere på kursene og fordele kurslærerne, styres 
nå kursene via DDK. Kretsene melder sin interesse for kurs på vårparten, og 
kurslærerne fordeles deretter til kretsene. 
Det er nå tilsammen 75 DDA og 38 DDI. 

� DDII-kurs 
Det ble arrangert kurs med Torunn Knævelsrud og Kjell Myhre på Ellingsrud i 
mars/april, og det ble autorisert flere DDII enn på mange år. 
Det er nå tilsammen 28 DDII. 

� Strukturere eksamen for DDIII og DDIV 
DDK legger nå til rette for oppgradering på bestemte stevner, som for eksempel 
AEG, OHS og utvalgte elitestevner.  
Gjennom tilrettelagt eksamen ble det i 2010 autorisert 4 nye DD3. 
Det er nå tilsammen 7 DD3 
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� Grand Prix-kurs Oslo Horse Show 
Peter Holler holdt et vellykket kurs over 3 dager med teori og praktisk 
bedømmelse/headset. Det var 17 deltakere på kurset, også en del DDII. 
DDK har i flere år sendt deltakere på kurs i utlandet, men ser at vi ikke favner 
alle, og at man ved å holde kurs i Norge, som for eksempel på arenaer som Oslo 
Horse Show, sikrer at flere får mulighet til å delta på et slikt kurs. 
I tillegg ser vi at flere deltar på et nasjonalt kurs i forhold til et kurs i utlandet. 

� Det er nå tilsammen 5 DDIV, 1 internasjonal kandidat og 2 internasjonale 
dommere. 
Per 01.02.11 er det totalt 160 dommere og 5 kurslærere. 

� Dressurdommerkonferanse 
DDK inviterte til konferanse i november med en praktisk dag og en 
konferansedag. Det var leid inn landslagstrener i dressur og coach for å snakke 
om kommunikasjon i forhold til sportens øvrige utøvere. Dette var noe som 
dommerne selv ønsket. Vi fikk dessverre kun 25 påmeldte til konferansen og 
måtte avlyse. DDK jobber med hvordan man skal legge opp konferansen for 
fremtiden, og ser at en det kan være hensiktsmessig å legge konferansene til større 
arrangementer som for eksempel Oslo Horse Show.   
 

- Kommunikasjon 

For å kommunisere bedre ut til dommerne, og prøve å sikre en god dialog og tilknytning 
mellom dommerne og DDK, har Christine Skodjereite vært ansvarlig for å utarbeide 
nyhetsbrev som sendes ut ca. hver 3. mnd. Nyhetsbrevene har blitt godt tatt i mot av 
dommerne som et positivt tiltak. 

Skjeberg, 01.02.11 - Øivind Instefjord Ødemotland 
For DDK, NRYF 
 
Landslagsledelsens sammensetning 

• Bjarne Nielsen, Forbundstrener Senior og ansvaret for satsingen og trenere. 
• Ulrik Sørensen, Landslagstrener ponni, junior og unge ryttere. 
• Thomas D. Larsen . Unghester fra 4 til 6 år. 

 
Bjarne Nielsen valgte å fratre sin stilling som forbundstrener senvinteren 2010. NRYF har hatt et 
meget konstruktivt samarbeid med Bjarne i de 4 årene han har vært engasjert hos oss. Bjarne har 
tilpasset den sportlige satsingen opp mot forbundets struktur og arbeidsform, og gjennom dette 
tilført organisasjonen og utøverne betydelig kompetanse.  

 
Høydepunkter 2010  

• Lag VM i Kentucky - Laget ble nummer 12  
Lillann Jebsen / Pro-Set , Catrine Rassmussen / Orlando 
Ellen Birgitte Farbrot / CC Royal , Camilla Karlseth / Cartédor.  

• Individuelt VM i Kentucky - nummer  29 
Lillann Jebsen / Pro-Set  

• Nordisk Mesterskap senior - 2. plass og Sølv individuell   
Lillann Jebsen / Pro-Set 

• Sølv Lag - Nordisk Mesterskap Senior 
Lillann Jebsen / Pro-Set , Catrine Rassmussen / Orlando  
Camilla Karlseth / Cartédor, Jonas Evebakk / Cartier 

• Bronse Lag - Nordisk Mesterskap Ponni Jr. 
Camilla M. Christensen / Special , Catharina L. Lund / Zidana Arkide 
Julia V. Gerhardsen  / Toxic van Riethoven , Pernille Markussen / Supertramp  
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• Bronse Lag - Nordisk Mesterskap Ponni Kat 1 
Amalie Bengtson / Gejser,  Caroline S. Jensen/ Lazio Kærlund 
Karoline Kumle/ Dumbldore , Julie Malene Fusdahl / Fairytale Love  

• Bronse Lag - Nordisk Mesterskap Ponni Kat 2  
Anna Hamre / Lundhaug's Macody , Anne Elisabeth Røhne Hallingstad / Oj Oj  
Alexandra G. Andresen / Pinocchio IV , Marie Håland / Kokkedals Intempo  

• Gu-D har gjennom NRYF tegnet en egen sponsoravtale med firmaet Vanpee. 
Grensponsoravtalen med Vanpee – belysning, er tegnet for 3 år. 
Avtalen er med på å gi midler til en landsdekkende CUP og til elitesatsing innen grenen.  

 
 
 
12.4    Felt 2010 

Grenutvalgets sammensettnng i 2010 
Haldor Braastad   Leder 
Hege Trulsen    Reglement/kontakt Tkr 
Toril Bergstrøm   Leder sportskomité 
Tore Skedsmo    Leder FBK 
Anton Granhus    NSO 
Johan Møller    Kontakt stewardkomité 
Kristin Tørmoen   Rytterrepresentant 
 
Tilknyttede ressurspersoner 
Kristin Kåvin    Sportskoordinator 
Heidi Nässelqvist   Sportssekretær (til 1. oktober 2010) 
Glenn Finstad    Sportssekretær (fra 1. oktober 2010) 
 
Møter i grenutvalget  
GU-F har i 2010 hatt 7 møter, hvor Kristin har deltatt fra sekretariatet.   
Jobben med å finne en organisering på GU-F som er på linje med de andre grener har fortsatt, og det 
er en jobb som vil fortsette i året som kommer. 
 
Det jobbes nå blant de Nordiske land for at Nordisk Mesterskap skal oppgraderes til et 
regionmesterskap i FEI. Dette vil gjøre at også de beste rytterne fra de andre Nordiske og Baltiske 
land vil prioritere dette mesterskapet og statusen vil dermed øke. 
 
Det er også i 2010 vært gjort en formidabel jobb for å oppgradere anlegg og baner. Dette har gitt flere 
stevner og flere startende. Vi har gjennom dette fått flere arrangører på banen og flere er på vei. Det er 
nå stor interesse for å bygge feltritthinder og baner. 
 
Økonomisk har vi lagt bak oss et år som ligner veldig på 2009. Vi har mye midler til barn og unge 
som er det vi skal prioritere å jobbe med fremover. 
 
2010 ble et år hvor mange ryttere både på hest og ponni løftet sitt nivå flere hakk, men de gode 
resultater er uteblitt. Det store startfeltet i Norsk mesterskap for senior og ponni er noe som kan love 
godt for fremtiden og gode resultater i 2011. 
 
Det er jobbet med å få til en organisering av landslag for hest og ponni som både trener og ryttere kan 
være fornøyd med. Vi har hatt noen problemer med kommunikasjon mot trenere og støtteapparat. Vi 
har nå fått på plass en ny hjemmeside, og denne blir mye bedre og lettere å følge med på. Søknaden 
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om et EM for junior i 2011 ble avslått, og vi vil nå vurdere om vi skal fortsette å søke et junior EM. 
Dette bør eventuelt først komme i 2013/2014. 
 
Feltrittbanebyggerkomiteen  
FBK har i 2010 bestått av Tore Skedsmo, Ulf Magne Nilsen, Leif Fjeringstad, Liv Hansen, Hans 
Bauer og med Knut Beck som ressursperson. Komiteen har hatt seks møter og behandlet mange saker 
og hatt mye kontakt pr tlf og e-post.  
 
For første gang var terminlisten for 2010 klar i januar. Hans Bauer tok ansvaret med å få på plass alle 
TDer og Steward`er – slik at dette kunne legges fram på årskonferansen. 
FBK har i år stått som arrangør for fem kurs for å oppdatere teknisk personell. 
 
 
Sikkerhetskomiteen  
Komiteen har bestått av: Anne Cathrine Sellæg, Kristin Tørmoen (rytter rep), Leif Fjerdingsstad og 
Anton Granhus (leder). 
Komiteen har heller ikke i år avholdt møter, men flere saker har vært behandlet via e-post. Det er ikke 
meningen at komiteen skal ha mange møter dersom det ikke skjer ulykker av betydning. Utvalget har 
diskutert flere saker som vi har blitt bedt om å uttale oss om. Med leder av SK som medlem av GUF 
har vi vært mer delaktige i saker som har kommet opp i løpet av sesongen, blant annet når det gjelder 
reglementsendringer.  
 
Krisehåndteringsplanen som SK oversatte og sendte til GUF for behandling i fjor, er pr. dato ikke 
innarbeidet i KR. De nye stevnerapportskjemaene har tatt litt tid å innarbeide. Det er viktig at det 
nyeste skjema brukes til enhver tid.  Etter flere purrerunder fra både Leif Fjerdingstad og SK-leder 
klarte de to å sette sammen det nasjonale tallmaterialet som FEI krever for sine statistikker.  
Samarbeidet med NRYFs sekretariat om å få videresendt stevnerapportskjemaene har fungert 
tilfredsstillende. Det er viktig at arrangørene og TD sender disse inn så snart som mulig etter stevner. 
Norges NSO ( National Safety Offiser) Anton Granhus deltok på FEIs møte for NSOs i Malmö i 
januar 2010. 
 
Noen høydepunkter    
Stine Hoff vant sølv i Nordisk mesterskap for ponni, hvor Norge også stilte lag for ponni. 
Det har vært stor rekkruttering av ponniekvipasjer. 
Intenasjonalt mesterskap på Starum i Juni. 
 
 
12.5  Kjøring 2010 
 
Grenutvalgets sammensetning    
Grenutvalget besto i 2010 av Ellen Olsen, Anne Grundvig, Linn Støkken Nielsen og Tone Løken. 
Både Linn Støkken Nielsen og Tone Løken trakk seg fra sine verv i juni 2010, Aud Røhne kom da inn 
som ressursperson i forhold til godkjenning av stevneinvitasjoner og resultater i HorsePro nett. 
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12.6     Sprang 2010 
 

Grenutvalgets sammensetning: 
Siri Evjen,, Nina Braaten, Stian Øgland (fra januar 2010). 
 
GU-S har i 2010 hatt 9 møter. Grenutvalget har hatt hovedfokus på statutter, cuper, stevner, utarbeide 
terminlister og godkjenne proposisjoner. Videre har arbeidet med å få en bedre dialog med de 
tekniske komiteene vært prioritert. 
Landslagslederne våre har ikke vært  fulltidsansatte, men det har vært et klart mål og vært arbeidet 
mot  en fulltidsansatt person som landslagssjef/sportssjef i sprang. 
Sprangkonferansen med et tettere samarbeid mot trenerne har hatt en vellykket effekt. Grenutvalg og 
landslagsledelse ønsker å bruke trenere i større grad som informasjonskanal såvel som ved 
utvekslinger av erfaringer og ideer.  
Showjumping awards har fått en fin ramme under AEG, og dette er et hyggelig innslag i sporten vår. 
GU-S anser som sitt hovedmål å lage et best mulig stevnetilbud for ryttere fra rekrutteringsnivå og 
helt opp til landslagsnivå innen alle kategorier, samt stimulere arrangører til stadig utvikling av 
stevneplasser og arrangement. 
 
Sprangkonferansen  
Arrangørkonferansen ble avlyst på grunn av for liten påmelding, og trenerkonferansen ble utsatt til 
2011.  
 
Høydepunkter 2010 
CSIO3*  Drammen 1. plass 
CSIO5*  Lummen 3. plass 
Nummer 3. i Finalen i Promotional League i Barcelona. 
1.plass i Grand Prix i CSI4*Linz til Stein Endresen 
5. plass i Grand Prix i CSIO5* San Patrignano til Connie Bull 
5.og 7. plass til Nina Bråten i WC (Oslo og Stuttgard) 
Gull Nordisk mesterskap for unge ryttere til Malin Hansen 
Gull Nordisk mesterskap for junior til Regine Eiklid 
Bronse Nordisk mesterskap for junior til Sandra Løvås 
17 plasseringer til seniorer i internasjonale Grand Prix.. 
 
Landslagsledelsens sammensetning 2010 
Marit H. Stranden, landlagssjef 
Sylve Söderstrand, landslagsleder senior 
Eirik Berentsen, landslagsleder unge ryttere (fra januar 2010) 
Mikael Kolind, landslagsleder junior 
Kenneth Sande, landslagsleder ponni 
 
Teknisk personell 2010 
GU-S har organisert sitt arbeid med teknisk personell gjennom to komiteer, 
Sprangbanebyggerkomiteen (SBK) og Sprangdommerkomiteen (SDK). 
 
SBK har i 2010 bestått av: 
Ole Tufte, leder, Anders Hafskjold, Arild Sivertsen. 
Aktiviteter: 

• Avholdt 3 sprangbanebyggeraspirantkurs: 15 deltakere.  
• 3 sprangbanebygger I kurs: 9 deltakere. 
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SDK har i 2010 bestått av: 
Ole Buer, leder, Bente Bysting, Ivar Alme, Gunn Eva Killingberg, Håkon Danielsen 
Aktiviteter: 

• Avholdt 6 sprangdommeraspirantkurs: 47 deltakere. 
• 4 sprangdommer I kurs: 12 deltakere.  

 
 
 
12.7   Voltige 2010 
 
Grenutvalget voltige 2010 
Marit Walløe – Leder 
Line Camilla Bjørkevold 

 
I 2010 har GU-V  
• Hatt 7 ordinære møter . 
• Deltatt på møter i  NRYF, bl.a Rytterting og ledermøtet  
• Hatt utlån av 3 stk utstyr til nye klubber / utøvere 
• Samarbeidet med HorsePro  
• Promotert voltige på NRYFs stand under Oslo Horse Show 
• Arrangert kurs og samlinger. 
 
Stevner 
GU-V har sørget for at det har vært ressurspersoner tilstede på alle stevner for å kunne svare på 
spørsmål og hjelpe til ved behov. Vært aktiv under planleggingen og gjennomføringen av NM. 
 
Voltigecuper 
Grenutvalget har i likhet med i 2009 søkt om ”bredde”-midler og fått støtte til å arrangere 2 
voltigecuper, én for individuelle og én for lag. Målet her var å få med flest mulig utøvere på stevnene 
våre. 
 
Breddetreninger 
Turntrening med Børre Jensen 
Grenutvalget har arrangert 1 turnhelg der vi har leid Nedre Glomma turnhall.  
Det er også arrangert 2 dagssamlinger (lørdag og søndag) Det har deltatt mellom 20 og 25 på disse 
samlingene. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at de syntes det var et veldig bra opplegg og at Børre 
og de andre turntrenerne var inspirerende å trene med. De syntes det var artig å trene med alt utstyret 
som var der, og ikke minst var det hyggelig å trene med alle de andre.   
 
Treninger med Devon Maitozo 
Devon hadde ”clinique” i 5 dager. Han har hatt breddetrening for ulike klubber, samt trent 
satsingsgruppa både på tønne og hest. Han var også faglig ansvarlig for en trenersamling der alle 
klubber var invitert. 
 
Trenersamling 
Trenersamling som var åpen for alle interesserte ble avholdt i april med god deltakelse.  
Vi gjennomførte en tilsvarende samling i fjor og også denne samlingen ble godt mottatt. 
Det har desverre ikke blitt gjennomført andre kurs i år. Vi har hatt et møte med NRYF der vi har gått 
gjennom de ulike utdanningsløpene i voltige (longør, trener, dommer)  
Vi håper å få arrangert flere kurs i 2011. 
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Rekruttering 
Grenutvalget  i voltige har også i år gått ut med tilbud til klubber om å få et gratis kurs  
(praktisk og teoretisk) i innføring i voltige. I år er det bare gjennomført 2 dagskurs, begge på Røros 
med Marte Espeland som kursholder. Grenutvalget voltige har 3 voltige-gjorder og pad’er til utlån. 
Det er stor interesse for å låne utstyret. 
 
Vi har også planlagt og gjennomført filming til en instruksjons-DVD om voltige. Denne vil bli 
ferdigstilt tidlig i 2011. Vi håper DVDen vil bli en god hjelp for nye klubber og utøvere av sporten. 
 
 
12.8   Funksjonshemmede 2010  
 
Utvalget har i 2010 bestått av: 

Helle Grigson, leder 
Turid Løken 
Liv Ryen Kristiansen 
Silje Gillund 
Hilde Stømner 

 
Esther B. Hoff har vært utvalgets kontaktperson i Norges Rytterforbund (NRYF) i 2010.  
Utvalget har i 2010 jobbet ut i fra det mandatet som er gitt GU-FH. 
 
Overordnet mål – handlingsplan  
NRYFs mål er å fremme ridesporten og sørge for at funksjonshemmede i sporten på alle nivåer blir 
ivaretatt på lik linje med andre utøvere. 
  
Målgrupper  
Alle funksjonshemmede (barn, ungdom, voksne). 
 Fysisk funksjonshemmede 
 Utviklingshemmede 
 Synshemmede. 
  
Resultatmål  
Alle rideklubber tilsluttet NRYF skal være kjent med hvordan funksjonshemmede ryttere kan drive 
sporten ridning. Nye klubber skal sette i gang trening for funksjonshemmede, samt tilrettelegge for 
funksjonshemmede på klubbens stevner og inkludere nivåklasser i sine stevnearrangementer. 
 
Toppidretten skal integreres i sportsavdelingen, og bredden skal behandles på lik linje med andre og 
ha en representasjon i aktuelle grenutvalg og andre utvalg. 
 
Det skal være et eget konkurransetilbud for funksjonshemmede ryttere og kusker i Norge. 
 
Alle relevante kurs arrangert av NRYF skal ha informasjon om ridning og kjøring for 
funksjonshemmede i sitt program (trener, leder, dommer kurs, og der det er behov, skal det arrangeres 
egne kurs). 
 
Tiltak – Status 2010  
Utvalget har hatt 6 møter, fellesmøte med grenutvalget for dressur, samling på Olympiatoppen med 
satsingsgruppen og landslaget samt trenerne for begge. Medlemmene i utvalget kommuniserer stadig 
med hverandre per e-post og telefon og har jevnlig kontakt angående sporten  
 
Utvalget har vært representert på NM, grenledermøte, NIFs nasjonale konferanse for integrering og 
diverse andre arrangementer. Medlemmene har vært aktive i sine nærmiljøer, på stevner og i andre 
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fora. Det har vært svart på henvendelser, nye ryttere er blitt registrert og klassifisert og har fått 
informasjon via e-post og telefon. Disse er også blitt oppfordret til å søke på NRYFs hjemmesider, 
www.rytter.no, og å ta direkte kontakt med kretsen og klubbene i sine distrikter. 
 
Vi har i 2010 mottatt midler for å sette i gang prosjekter for barn og unge. Vi har derfor startet et 
pilotprosjekt, Alna-prosjektet, som går ut på å få ryttere fra terapien over til ridning for 
funksjonshemmede. Det er Hilde Stømner og Liv Ryen Kristiansen fra utvalget som tar seg av dette. 
Så langt har det vært to samlinger med svært positiv respons. I 2011 vil det bli gjennomført to nye 
samlinger med de samme rytterne, og så håper vi at dette er noe som lar seg gjennomføre i forskjellige 
regioner rundt om i landet. 
 
Det er utarbeidet eget reglement for funksjonshemmede i 2010, som er gjennomgått i samsvar med 
Torunn Knævelsrud i TKr. 
Alle de internasjonale programmene er oversatt. 
 
Det har vært gjennomført treningssamlinger på Vallermyrene og på Mossemarka Ridesenter der de 
nye rytterne også ble klassifisert.    
 
Det har vært arrangert nivåklasser på lands- og elitestevner. Flere rideklubber har vært med på å legge 
inn nivåklasser i løpet av sesongen. Flere ryttere har også meldt til stevner i 2010, selv om vi ønsker at 
langt flere stiller til start. Dette er et tilbud som vi ønsker at rytterne skal benytte seg av i langt større 
utstrekning enn det har vært gjort tidligere.  
 
Det er per i dag tre klassifisører for ridning, en nasjonal, Hilde Stømner, og to internasjonale, Trille 
Staubo og Tone Grinde Seeberg. I tillegg er der en klassifisør for blinde og svaksynte, Randi Skarpaas 
Tranheim. Etter som det stadig komme henvendelser fra nye ryttere, er det viktig å kunne tilby disse 
klassifisering. 2010 har vært et aktivt år for våre klassifisører. 
 
 
Mesterskap 2010  
NM for funksjonshemmede er siden 2006 en integrert del av det ordinære Norgesmesterskapet i 
dressur. Mesterskapet ble i 2010 arrangert av Sandnes og Jæren Rideklubb. 
 
WEG (VM) ble arrangert i Lexington, Kentucky, USA. Følgende fire ryttere representerte Norge. Ann 
Cathrin Lübbe, Anne Cecilie Ore, Kamilla Strømsnes og Jens Lasse Dokkan. De tok dessverre ingen 
medaljer, men de kom hjem med gode plasseringer, Jens Lasse Dokkan, grad Ib og Ann Cathrin 
Lübbe, grad IV ble nummer 4 i sine grader, laget ble nr. 6. Det er etter hvert blitt et veldig høyt nivå 
på ridningen og hestemateriellet. Det er gledelig at en liten nasjon som Norge gjør det bra i 
konkurranse med store nasjoner som har langt bedre tilgang til hester og ryttere enn vi har her til 
lands. Norge ligger fortsatt rimelig nær toppen på verdensrankingen når det gjelder ridning for 
funksjonshemmede. 
 
Økonomi  
Økonomi, regnskap og budsjett har vært gjenomgått på utvalgets møter. Midlene til barn og unge 
(post 3 midlene) har vært benyttet til treningssamlinger, støtte til klubber som arrangerer nivåklasser 
og samlinger der barn og unge er representert.  
Budsjettet for 2011 vil bli sendt til NRYFs administrasjon. 
 
Konklusjon  
Det har vært og er fortsatt en lang og krevende prosess å få funksjonshemmede ryttere inkludert i 
ridemiljøet. For å få dette til, må vi ha god og åpen kommunikasjon med rytterne og støtteapparatet 
deres, med klubbene og kretsene rundt om i landet. Det er på klubb og kretsnivå at denne prosessen 
må vinnes. 
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Vi må også samarbeide med terapiridningen der det kan være aktuelle ryttere.  
 
Det har kommet mange henvendelser i 2010, og flere er blitt klassifisert. Vi har en god del registrert 
ryttere, men det er ikke alltid like lett å få dem i gang med ridningen. Vi ønsker at kretsene og 
klubbene rundt om i landet kommer på banen og setter i gang tiltak som kan gi flere 
funksjonshemmede mulighet til å komme i gang med ridning som sin sport. Vi må ta vare på dem vi 
har og gi dem muligheter, men de må også selv vise initiativ, søke informasjon og delta på stevner, så 
de kan bli en del av ridemiljøet. Utvalget vil fortsette med å gjøre ridning for funksjonshemmede 
bedre kjent for alle, og fange opp de rytterne som ønsker å satse på ridning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.9   Norsk Islandshestforening 
 
Årsmelding 2010 

ÅRSRAPPORT 2010  
NORSK ISLANDSHESTFORENING . STYRET 

 
Internasjonale møter (Leder):  
Stockholm, Sverige i mai:  
Møte med Svenska Islandshästförbundet for evt samarbeid mht organisasjon/sponsorsamarbeid, samt 
møte m/Aagria (Even Hedland og Mette Sand). Fra Svenska Islandshästförbundet møtte 
Generalsekretær Anna Albinson og Ordfører Gøran Fernsund. 
 
København, Danmark i juni:  
Nordisk ledermøte med fokus på VM 2015 i felles nordisk regi  
Ypäjä, Finland i august:  
Nordisk ledermøte i forbindelse med Nordisk Mesterskap. Hovedtema var å se på muligheten for at de 
Nordiske land kan søke VM for Islandshest i fellesskap i Herning 2015. 
 
Nettsiden  
Web-master i 2010 har vært Gabrielle Severinsen. Avtalen er forlenget ut 2011.  
 
Islandshest Forum  
Avtale med redaktørene Marianne Jansen og Dag Lauvland er forlenget ut 2011.  
 
Sponsorer  
Det har vært jobbet aktivt med å finne relevante samarbeidspartnere for Elitelaget 2011, Rekruttlaget 
2011/12 og Landslag til VM 2011.  
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AKTIVITETER  
Medlemsmøtei forbindelse med Årsmøte  
Medlemsmøte ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen 203. Tema var nytt fra utvalgene, 
Stambokkontoret og Norsk Hestesenter samt Pinsestevnet. Ellers innspill vedr. sponsorer og 
markedsføring/profilering. 
 
Møte i Ungdomsrådet  
Møte i Ungdomsrådet (ungdomsrepresentanter fra lokallagene) ble avholdt på Rica Hotell 
Gardermoen 21.3. Kristina Madsen sittende som leder for Ungdomsrådet. Marianne Stoknes sittende i 
Utvalg for barn, ungdom og bredde.  
 
Lokallagsmøte høsten 2010  
Lokallagsmøte ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen 30.10. 45 deltagere fra 14 lokallag. Styret 
støttet reisekostnader for de fire nordligste klubbene også i år. Hovedtema var forholdene NIHF-
Lokallag-Medlemmer. (foredrag, gruppearbeid og debatt.) Et todelt opplegg, hvor holdninger/kultur 
var diskusjonstema i plenum, mens gruppearbeid tok for seg mer spesifikke behov, forventninger, 
samarbeid, kommunikasjon osv.  
 
Styret  
Styret har i perioden bestått av: 
Leder, Even Hedland 
Nestleder, Margrethe Esaiassen 
Sekretær, Annette Møller  
Leder i Utvalg for dommere og utdanning, Hege Nymoen 
Leder i Utvalg for sport, André Ziemann 
Leder i Utvalg for avl, Helen Hoem Sylte 
Leder i Utvalg for barn, ungdom og bredde, Ingrid Haugen 
Kasserer og organisasjonssekretær, Mette Sand, har møtt fast i styret.  
 
Antall medlemmer  
Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2460 medlemmer, hvorav 774 familiemedlemmer, 
fordelt på 36 lokallag. I 2009 var medlemstallet 2440 fordelt på 36 lokallag (2 inaktive).  
 
Møter  
Styret har i driftsåret 2010 hatt 6 styremøter og behandlet 47 saker. 
 
HOVEDSAKER  
Styret har i preioden arbeidet med følgende hovedsaker: 
 
Norges Rytterforbund  
Leder Even Hedland hadde innlegg på Rytterkrets samlingen i Norges Rytterforbund 20.03.2010, i 
etterkant av årsmøte i NIHF  
Møte med NRYF 29.10 Gjennomgang og revidering av avtale. (Even Hedland/Margrethe 
Esaiassen/André Ziemann)  
 
Norsk Hestesenter  
Even Hedland har hatt to møter med Dyrsku’n Arrangement, samt ett telefonmøte.  
 
Internasjonale møter (Utvalg/Leder/Sekretær):  
Odense, Danmark i februar:  
FEIF Konferansen og Delegatforsamling FEIF  
Leder og sekretær møtte på Delegatforsamlingen i FEIF. I tillegg deltok utvalgslederne i komitémøter 
og leder samt sekretær var representert på Charimans’s Meeting.  
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På agendaen ellers stod blant annet presentsjon og gjennomgang av nytt medlemsregister, nye regler 
fra Mattilsynet mht registrering av hester, nye regler for hestepass, endring i vaksinasjonsprogrammet, 
alternativer for femtidige NM, sant nytt fra utvalgene. 
 
ØKONOMI  
Regnskapet er ikke ferdig revidert pr. d.d.  
 
Styret er av den oppfatning at det er gode forutsetninger for fortsatt drift.  
 
Gardermoen, 14.02.2011  
 
 
 
Even Hedland         Margrethe Esaiassen  
Leder          Nestleder  
 
 
 
Annette Møller        André Ziemann  
Sekretær         Leder i utvalget for Sport  
 
 
 
Hege Nymoen         Helen Hoem Sylte  
Leder i utvalget for        Leder i utvalget for Avl  
Dommere og Utdanning  
 
 
 
Ingrid Haugen  
Leder i utvalget for  
Barn, Ungdom og Bredde  
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13  Organisasjonsmessig  
representasjon 

 
 
 
 
 
Norges Rytterforbund har i perioden vært representert overfor følgende organisasjons-enheter og 
institusjoner (bortsett fra forbundsrepresentasjon ved spesielle stevner): 
 
 
Organisasjon e.l. NRYF representert ved: 
 

Norges idrettsforbund og olympiske og  2009  Kjell Myhre/Kristin Kloster Aasen 
paralympiske komité – Ledermøte  2010 Kristin Kloster Aasen/Per Anders Owren 
 
Nordisk/Baltic-møte 2009 Kjell Myhre/Carsten Sørlie  
 2010 Kjell Myhre/Carsten Sørlie/Mari V.Rasmussen  
 
FEI Group II Meeting 2009 Kjell Myhre 
FEI Group II Meeting / EEF Meeting   2010  Kjell Myhre  
 
EEF General Assembly  2010  Kjell Myhre  

 
FEI General Assembly 2009 Kjell Myhre/ 

                     Kristin Kloster Aasen/Carsten Sørlie    
FEI General Assembly  2010  Kjell Myhre 
 
Representantskapet Norsk Hestesenter 2009 Carsten Sørlie/Per Anders Owren  

 
Styret Norsk Hestesenter 2009/2010 Per Gulaker 
 
Utdanningsrådet Norsk Hestesenter 2009/2010 Caroline Enger/Nina Rasmussen   
 
FEI Tribunal 2009/2010 Erik Elstad 
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SAK 5 Behandling av regnskap for 2009-2010  
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SAK 6 Innkomne forslag og saker 
 
 
6.1  NRYFs etiske retningslinjer 
 
Forbundsstyrets forslag til etiske retningslinjer er vedlagt. 
Forlag til vedtak:  
Forbundsstyrets forslag til etiske retningslinjer vedtas. 
 
 
6.2  NRYFs lov – presisering i forhold til utsending, jf. § 10 
 
I henhold til NRYFs lov § 10, 2. ledd må forslag som skal behandles på tinget være sendt styret senest 
4 uker i forkant. Videre skal fullstendig saksliste og andre nødvendig saksdokumenter med forslag  
være sendt ut senest 2 uker før tinget.   
Elektronisk forsendelse bør i denne sammenheng oppfattes som sendt. En slik presisering er å anse 
som en lovendring og må vedtas av tinget med 2/3 flertall av de avgitte stemmer, jf NRYFs lov § 21.  
Forslag til vedtak:  
Ny ordlyd i NRYFs lov § 10, 2. ledd blir som følger: ”Tinget innkalles av styret med minst 2 
måneders varsel til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. 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 saksliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget. Elektronisk forsendelse er å 

anse som sendt.”  
 
 
6.3  Hestesport  
 
Innenfor frist for innsending av saker har Østmarka Rideklubb foreslått  oppheving av pålagt 
abonnement på Hestesport, og argumenterer med følgende: 
”Vi ønsker at mottaket av Hestesport skal skje frivillig, basert på vedtak i hver enkelt klubb på vegne 

av sine medlemmer. Dette grunner i erfaringer vi har gjort oss både som ansvarlig for klubb med 

hensyn til klubbøkonomi og via ønsker uttrykt fra våre medlemmer.  

Hestesport innebærer en stor ekstrautgift for en rideklubb og har mye å si for klubbøkonomien. Også 

for enkeltmennesker innebærer Hestesport en ekstrautgift som det er ønskelig at man selv skal kunne 

ta stilling til hvorvidt man vil ta eller ikke. Man føler man blir pålagt en kostnad for et produkt man 

ikke nødvendigvis ønsker. Vi ønsker at denne monopolsituasjonen skal opphøre slik at man har et 

valg, også til å velge alternative blader dersom klubber og enkeltpersoner føler at økonomien gir rom 

for dette. 

Det er føles også urimelig at man dersom man er medlem av to klubber da må betale for to 

abonnement. Abonnementsavgiften føles da mer som en inntektskilde for forbundet fremfor konkret 

betaling for et blad – også fordi man da kun mottar et blad.” 

 
Forslaget tas opp til debatt og avstemming. 
 
 
6.4  NRYFs langtidsplan for perioden 2011-2015 
 
Forslag til langtidsplan har vært på høring i organisasjonen og høringssvarene er innkorporert av 
Forbundsstyret. Det endelige forslaget ligger vedlagt. 
Forslag til vedtak: 
NRYFs Langtidsplan 2011-2015 vedtas.  
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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 
 
  Dersom ryttertinget stemmer for Østmarka Rideklubbs forslag om at mottak av  
  Hestesport skal være frivillig, basert på vedtak i den enkelte klubb på vegne av sine  
  medlemmer, vil Forbundsstyret foreslå innføring av kontingent (se sak 6.3).  
  Kontingenten foreslås satt til kr. 250,-, tilsvarende prisen på abonnement fra blad nr. 4  
  i inneværende år.   
  FS’ forslag til vedtak:   
  Kontingent for 2011 settes til kr. 250,- og for 2012 til kr. 250,-.  
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SAK 9    BEHANDLING AV BUDSJETT  
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KOMMENTARER TIL BUDSJETTET 2011 – 2012 
 
 
Budsjettet for 2011-2012 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 enkelte poster. 

 
ADMINISTRASJON 

Inntekter: 
Salg idrettsmateriell Rideknappen, dressurprogram, kursbok  

Grønt Kort, etc. 
Sponsor og samarbeidsavtaler Rikstoto, Felleskjøpet og Heimer + 2 nye 

potensielle sponsorater 
Diverse inntekter Refusjon av mva, provisjon fra lisensforsikring, 

andre bonuser etc. 
 
Kostnader: 
Varekostnad Innkjøp av idrettsmateriell for videresalg 

Trykking og utsendelse av 
konkurransereglement. 

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

 

 
INFORMASJON, MARKED OG KOMMUNIKASJON 

 
HESTESPORT BLAD 
Inntekter: 
Abonnement Hestesport 
 

Budsjett er basert på prinsippet om selvkost,  
dvs. produksjonskostnader blir dekket av 
abonnementsinntekter. 

 
Kostnader: 
Redaksjonskostnader Kjøp av artikler og bilder, porto og distribusjon, 

samt provisjon til annonseselger. 
Driftskostnader WEB Utvikling og drifting av nyheter fra Hestesport på 

nettet og sosiale media. 
 
MARKED OG KOMMUNIKASJON 
Kostnader: 
Driftskostnader  Markeds- og profileringstiltak knyttet til ulike 

stevner og arrangement.  
Informasjon og presse. 
WEB og sosiale media. 
Sponsorarbeid. 
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AKTIVITET 
ORGANISASJON SPORT 
Inntekter: 
Tilskudd øremerket barn og unge (NIHF) 
 
 
 
 
Startavgifter   
 
Sponsoravtaler 

Andel barn- og ungemidler tildelt Norsk 
Islandshestforening.  
Øvrig tilskudd er fordelt på grener og avdelinger. 
Dette fremgår av budsjettet. 
 
Stevnetier til landsstevner. 
 
Barteravtale Kingsland. 
NM arrangementstøtte til klubber. 

 
Kostnader: 
Driftskostnader Kontor, IT, felleskostnader, FEI reglement og 

kalender, antidoping.  
Tilskudd NIHF Andel aktivitetstilskudd fra NIF + Barn- og unge- 

midler tildelt Norsk Islandshestforening 
 
UTDANNING 
Inntekter: 
Tilskudd fra NIF øremerket barn og unge  
 
 
Kursinntekter 

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

 
Kostnader: 
Aktivitetskostnader Prosjekter relatert til trenerutvikling, utvikling av 

ny trenerløype. Utdanningstiltak lokalt.  
Kostnader til komiteer og teknisk personell, 
Nasjonal og internasjonal utdanning. 
Kursene trener I, II og III. Kjøretrener I. 

 
KLUBB/KRETSUTVIKLING 
Inntekter: 
Tilskudd fra NIF 
 

Tilskudd øremerket barn og unge. 
Regiontilskudd. 

 
Kostnader: 
Aktiviteter klubb og krets Sentrale prosjekter relatert til klubbleder-

utvikling, klubbguider, samt aktivitetstiltak for 
barn og unge i regi av krets og klubb. 

 
GRENUTVALGENE 
Aktivitetsinntekter Tilskudd fra NIF - aktivitet barn og unge, 

utviklingsorientert ungdomsidrett og 
grentilskudd. Samarbeidsavtaler. 
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 
 
 
På valg er:      Valgkomiteens innstilling:  
 
1. Styret 
 President Kristin Kloster Aasen (4 år)  Gjenvalg 
 Styremedlem Berit Kjøll (4 år)   Gjenvalg  
 Styremedlem (ny)  (2 år)   Rachid Bendriss 1)*) 

    Styremedlem  (ny)  (4 år)    Kristin Andresen **) 
  
 Varamedlem (ny)  (2 år)   Tone Reiten ***) 

 Varamedlem Lill Svele  (2 år)    Gjenvalg 
 
1)  Rachid Bendriss velges inn for Anne Kristin Sydnes, som går ut etter eget ønske.  
 

 
2.  Kontrollkomité   (samtlige 2 år)   
 Leder (ny)     Sverre Fordal  
 Medlem Giert Spæren     Gjenvalg 
 Medlem  Pernille Kring Gulowsen  Gjenvalg 
 Varamedlem Bernt-Håkon Andresen   Gjenvalg  
 Varamedlem  Gunnar Hammer    Gjenvalg 
 
3.  Appellutvalg   (samtlige 2 år)    
 Leder Randi Haukebø     Gjenvalg 
 Medlem  Torunn Knævelsrud    Gjenvalg 
 Medlem  Håkon Danielsen    Gjenvalg  
 Medlem Eivind Davik     Gjenvalg 
 Medlem Ove Natland     Gjenvalg 
 Varamedlem  Anlaug Thorsen    Gjenvalg 
 Varamedlem  Arnt Ove Bjerkaas   Gjenvalg 
 
4.  Lovkomité   (samtlige 2 år)   
 Leder  Erik Elstad     Gjenvalg 
 Medlem Per Gulaker     Gjenvalg 
 Medlem Liv Mette Moxnes    Gjenvalg 
 Medlem  Elisabeth Heber    Gjenvalg  
 
5.  Domsutvalg   (samtlige 2 år)    
 Leder  Skjoldulf P.G. Lihaug    Gjenvalg  
 Medlem  Jan Wallin     Gjenvalg  
 Medlem Ulf Magne Nilsen    Gjenvalg 
 Varamedlem  Solveig Sundfær    Gjenvalg  
 Varamedlem  Just Henriksen    Gjenvalg 
 
 
 
Valgkomiteen har bestått av Harald W. Gulliksen (leder), Torbjørg Antonsen , Harald Farbrot og 
varamedlem Elin Heistad.   
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Nedenfor følger presentasjoner av Rachid Bendriss, Kristin Andresen og Tone Reiten. 
 
 
*) Rachid Bendriss  
Klubb:  Bærum Rideklubb 
Gren :  Sprang 
Navn: Rachid Bendriss, Født: 1969, Sivil status: Gift med Mariann S. Bendriss Barn: To jenter, 
Isabelle og Celine.  Yrke: Leder for aksjer og obligasjoner i Carnegie. 
Interesser: Følge opp barnas idrettsinteresser, egen trening og konkurranser i langrenn og løping, 
generelt sportsidiot, følger ivrig med på alt som foregår i samfunn og næringsliv. Forbindelse med 
sporten: Ble dratt inn i ryttersporten gjennom Isabelle sin satsing på ponnisprang for 3 år siden. 
 

**) Kristin Andresen 
Klubb:  Oslo Ryttersportsklubb 
Gren:  Sprang / Dressur / Oppdrett 
Kristin Andresen er 53 år , gift med Johan H. Andresen og mor til 3 barn: Dressurrytter Alexandra 15, 
Sprangrytter Katharina 16 og sønnen Wilhelm.  
Hun er i dag en av de største eiere av topp sprang- , dressur- og avlshester i Norge, og bidrar meget til 
sporten gjennom sitt engasjement. 
 
 
***) Tone Reiten 
Klubb:  Lommedalen Rideklubb  
Gren:  Feltritt 
Tone Reiten er 65 år er gift og har 3 barn og er høgskolelektor, cand. scient, og underviser på Institutt 
for idrett og friluftslivsfag ved Høgskolen i Telemark (HIT). Hun underviser i friluftslivsfag, 
hovedsakelig  Pedagogikk og Forvaltning. Tone underviser også internasjonale studenter i 
friluftsliv/kulturemne på engelsk. Hun har ansvar for første året i en frilutftslivsbachelor, er 
studiekoordinator for mastergradsstudiet ved HIT, har ansvar for internasjonaliseringsarbeidet ved 
instituttet ved Høgskolen i Bø og hun er mor til feltrittrytteren Tonje Reiten 
 
 
Forslagene anbefales enstemmig av valgkomiteen. 
 
 
 

 

 

SAK 11 Bestemme sted for neste Rytterting 
 
  Ryttertinget 2013: 
 

FS’ forslag til vedtak: FS fremmer forslag om å gis mandat til  
å bestemme sted for Ryttertinget 2013. 

 


