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Rideklubber i Kristiansand og omegn 
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Etablering og drift av et felles hestesportsanlegg 
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A V T A L E : 

 
 
 
Mellom Sørlandsparken rideklubb v/leder Kristine Johansen, 
 

Tveit Feltrittklubb v/leder Hilde Garby Lunde, 
 
Høvdingen Idrettslags ridegruppe v/Gabrielle Randby-Nyhuus, 
 
Gladur Islandshestlag v/leder Kariann Skjølingsstad, 
 
Rosseland Ryttersportsklubb v/leder Linda Erklev, 
 
Kristiansand og Søgne Rideklubb v/leder Anita Kristensen Hellevik, 
 
Kristiansand Ryttersportsklubb v/leder Ingrid Rosseland, 

og   
Vennesla Rytterforening v/leder Marita Holberg. 
 
(heretter benevnt «Klubbene») 

 
 
er det i dag inngått følgende avtale: 
 
 

I. BAKGRUNN 
 
Med bakgrunn i at nåværende privat eier av Epona Ryttersenter (Travparkveien, 4636 
Kristiansand) skal avslutte sitt eierskap, samt med årsak i et ønske om å videreutvikle 
hestesportmiljøet i Kristiansand og omegn ved å muliggjøre tilskudd av midler fra 
offentlige støtteordninger, tippemidler etc., har Klubbene blitt enige om denne 
intensjonsavtale. 
 
Avtalen har som målsetning å bygge videre på den infrastruktur, den eiendomsmasse, 
det hestesportsmiljø og den «know how» som over lang tid er blitt akkumulert med 
base i Epona Ryttersenter. Klubbene ser det som en stor risiko at dette ikke lar seg 
bevare og videreutvikle dersom man ikke makter å virkeliggjøre de målsetninger som 
fremkommer av denne avtale.  

 
II. ETABLERING AV REGIONSENTER 

 
Klubbene ønsker å etablere et felles regionsenter for Kristiansand og omegn for alle 
hestesportsgrener organiserte gjennom Norges Rytterforbund (NRYF). Det inkluderer 
sprang, dressur, islandshest, kjøring, mounted games, distanse, feltritt, voltige og 
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paradressur. Regionsenteret skal ha en stevnearena av internasjonalt format for sprang 
og dressur / paradressur, samt skal arbeide for å bygge ut stevnearena for 
islandshestgrenene og feltritt i Kristiansandsområdet. 
 
Regionssenteret skal ha et sekretariat med høy kompetanse, et treningstilbud for alle 
nivåer fra nybegynner til elite, en aktiv rideskole for å sikre rekruttering, et samarbeid 
med videregående skoler, Universitetet i Agder og Olympiatoppen for å utvikle 
toppidrettsutøvere, et godt utviklet tilbud for hestefysioterapi og handicap-ryttere samt 
lavterskeltilbud for brukergrupper i regi av «Idretten skaper sjanser» eller andre 
tilsvarende tiltak. Senteret skal aktivt arbeide for at barn og unge skal bli kjent med 
hest i trygge og gode former. Samarbeidet med organisasjoner som skal ivareta 
spesielt sårbare grupper skal videreutvikles. 
 
Av største betydning for å etablere et stabilt hestesportsmiljø er at det fortsatt tilbys 
plasser for oppstalling av privateide hester med gode fasiliteter til kostpris.  

 
III.  ORGANISERING 

 
For å virkeliggjøre regionssenteret som omtalt i pkt. II er Klubbene enige om å arbeide 
for å slå seg sammen i en hestesportsklubb for Kristiansand og omegn. Klubben skal 
ha et demokratisk valgt styre som oppnevnes på et årsmøte. I en overgangsfase frem til 
det første ordinære årsmøtet avholdes, skal hver av klubbene utnevne en representant 
hver til et interimsstyre som utpeker sin leder. Navnet på den felles hestesportsklubben 
fastsettes av interimsstyret etter å ha innhentet forslag fra Klubbene.  
 
Den nye felles hestesportsklubben vil kunne opprette lokalavdelinger som kan være 
geografisk avgrenset (eksempelvis for Vennesla eller Søgne) eller avgrenset gjennom 
sportsgren (eksempelvis feltritt, islandshest, voltige mv.). Lokalavdelingene vil kunne 
drifte lokale anlegg (eksempelvis Åros) og avholde lokale aktiviteter som klubbstevner 
mv. 
 
Dersom enkelte av Klubbene ikke ønsker å delta i arbeidet med å etablere denne felles 
hestesportsklubben, vil de allikevel kunne delta i arbeidet med å etablere 
regionssenteret.  
 
Regionssenteret opprettes som et ideelt aksjeselskap med den felles 
hestesportsklubben og / eller enkelte øvrige klubber som eier(-e). Offentlige organer 
som Agder fylkeskommune samt Kristiansand, Birkenes og Lillesand kommuner 
inviteres til å bli medeiere. Den felles hestesportsklubben skal ha flertallet i styret samt 
eie mer enn halvparten av aksjene i selskapet. 
 

IV.  VIRKSOMHET 
 
Regionssenteret skal overta eierskapet til Epona Ryttersenter gjennom offentlige 
tilskudd og / eller etablere et regionanlegg på annen adresse sentralt i 
Kristiandsområdet i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon og befolkningssentre.  



4 

 4 

 
Regionsenteret står ansvarlig for driften og har personal- og arbeidsgiveransvar for 
ansatte. Det skal velges et styre og styreleder på generalforsamling. Styret skal ansette 
daglig leder. Aksjeselskapslovens bestemmelser om ideelle aksjeselskapet skal komme 
til anvendelse – herunder bestemmelsen om at det ikke er adgang for eierne til å ta ut 
utbytte av virksomhetens eventuelle overskudd. 
 

V. TIDSPLAN 
 

Det er en målsetning å etablere den felles hestesportsklubben og regionssenteret for 
Hestesport innen utgangen av juni 2022.  
 

VI.  SIGNERING 
 
Denne kontrakt er utferdiget i 8 - åtte - eksemplarer hvorav partene får hvert sitt 
eksemplar. I tillegg er 1 – ett – eksemplar oversendt til Vest-Agder Rytterkrets som 
ved sin påtegning erklærer at man gir sin støtte til intensjonsavtalen. 
 
Dato:        /      2022  Dato:      /         2022  
 
________________________ _____________________ 
Navn / stilling Navn / stilling 
 
 
Dato:        /      2022  Dato:      /         2022  
 
________________________ _____________________ 
Navn / stilling Navn / stilling 
 
Dato:        /      2022  Dato:      /         2022  
 
________________________ _____________________ 
Navn / stilling Navn / stilling 
 
Dato:        /      2022  Dato:      /         2022  
 
________________________ _____________________ 
Navn / stilling Navn / stilling 
 
 
Påtegning fra Vest-Agder Rytterkrets: 
 
Dato:        /      2022    
 
________________________  
Navn / stilling  
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