Referat fellesmøte 19.oktober 2020
Møtedato: 19.oktober 2020
Møtested: Olympiatoppen, Sognsvann kl. 11.00-17.00
Tilstede: Hanne Lill Steen, Siri Evjen, Anders Hafskjold, Nina Johnsen, Mikael Kolind, Line Brusletto,
Tony Andre Hansen, Jon Harald Gulliksen, Marit Stranden, Ivar Alme, Stein Endresen, Lillann Jebsen,
Heidi Nasselqvist, Thea Backe Jansen
Meldt frafall: Jan Auen Hafskjold
Sekretær: Heidi Nasselqvist

•Sak 1 KR II :
Avdeling B/Utdanningsklasse
-Det kan settes opp en avd B/Utdanningsklasse på alle stevner. Avd B/utdanningsklasse vil være åpent
for alle hester. Bedømning i klassen vil være CR.
-Klassehøyde kan være opp til 125/LA+5 cm
-Startavgift skal være redusert i avd B, ingen premiering, men sløyfe for feilfri runde
-Blir eliminert ved tredje ulydigheter.
-Ekvipasjen har anledning til å starte to ganger, dersom dette er meldt innen påmeldingsfrist for stevnet.
-Info om avd B/utdanningsklasser må legges ut info på rytter.no/sendes ut til klubber, dommere og
banebyggere. Admin sender ut.
-Unghestklasser:
-5 og 6 års hopper som har hatt føll, har ikke anledning til å starte i lavere årstrinn dersom det ikke er
regulert i statutten/stevneinvitasjon for stevnet. (Må stå i KR II slik at man vet hva som gjelder)
Antall feilpoeng:
-Vi har også snakket om eliminering ved for mange feil av hensyn til hestevelferden.
-Forslag/Vedtak: Ekvipasjen elimineres ved mere enn 20 feilpoeng i en omgang/avdeling.
Endring KR II:
-§ 258.3.2, 3. strekpunkt: Må være plassert med inntil 4 feil.
-Bitt regler vedrørende Unghest/ponni – Admin sjekker opp.
Innstilling: SUS/alle godkjenner de innspill som har kommet for endringer til KR II. Endringene
sendes til TK innen desember.
• SAK 2: Teknisk personell/Banebyggere
Når det gjelder teknisk personell/Banebygger så er det ikke bare rekruttering som mangler, men
etablerte banebyggere vil ikke bygge pga mange klasser, dårlig honorar, kritikk fra ryttere, foreldre og
trenere.
-Bør komiteene sjekke at man får med seg alle som tar utdanning til å fortsette videre?
-Bør det være flere kurs, når antallet stevner har økt?
-Hva kan vi gjøre her for å endre denne kulturen?
-Kan man lette på enkelte krav til arrangørene?
Innstilling: Banebyggerkomiteen sammen med NRYF admin må komme med forslag til
videreutvikling av utdanning/kompetanseheving av teknisk personell og også se om man kan få
midler til dette prosjektet. Banebyggere som bygger på stevner med stor deltakelse, må få tilgang på
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banebygger-assistent. Dette vil lette trykket på BB samtidig som assistent tilegner seg mer
kompetanse. Må se på muligheter for hvordan dette kan finansieres uten å belaste arrangør.

• SAK 3: Arrangørkonferanse 28.november
-Arrangørkonferanse arrangeres lørdag 28.november med flere grener. Første del er felles med alle og
dette holder NRYF i og etter lunsj deler vi oss. Alt blir kjørt på teams grunnet økning av Korona.
Innstilling: Forslag at følgende stiller på møte fysisk: Jan Auen, Thea, Siri og Heidi. Gunn Eva og
Anders stiller på teams.

•SAK 4: Cuper 2021
-Gjennomgang av alle våre cuper som har gått i 2020. Det har vært stor oppslutning og mange deltagere i
alle cupene våre.
Innstilling: Admin på vegne av SUS går i dialog med Morten Aasen og sponsorer av cuper for 2021.
•SAK 5: Barneidrettsbestemmelser
-I NRYF sitt nye stevnesystem så vil det bli lagt inn at dersom du har ryttere under 10 år som deltar på
stevne så registreres det deltatt på resultatlisten.
-Dette vil også bli tatt inn som ett punkt i KR I for dette gjelder alle grener.
Innstilling: SUS godkjenner endringen som gjøres og Admin følger opp slik at dette blir godt
informert ut til alle klubbene.
•SAK 6: Startavgifter/premiemaler
-Se vedlagt forslag maler 2021 som klubbene kan bruke, NRYF admin oppdaterer malene med tekst i
selve malen at dette er ett forslag/veileder som arrangørene kan bruke.
Innstilling: SUS godkjenner vedlagt maler for 2021 som legges på rytter.no og sendes ut til
arrangørene som ett forslag som de kan bruke.
• SAK 7: Arbeidsform SUS:
- Se forslag til Handlingsplan, mandat for SUS og forslag fra Thea Backe Jansen hvordan vi skal jobbe
videre.
-Handlingsplanen kan/skal endre ut ifra hvordan sporten utvikler seg.
-Mandatet til SUS vil bli revidert, dette informerte Heidi på møte i juni.
-Ved hastesaker så bør den ansvarlige i SUS kunne ta avgjørelser utenom å måtte gå via hele
sportsutvalget når det er innenfor vedkommende sitt felt. Kvalitetssikres enten av leder i SUS eller
Sportssjef.
Innstilling: SUS godkjenner arbeidshåndbok som er laget som ett arbeidsdokument for SUS, dette
skal være ett «levende dokument» som jobbes med kontinuerlig. Innspill til endringer sendes til Thea
innen 10/11. Dokumentet blir vedtatt fra 1/1/2021.
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• SAK 8: Annet
- Terminlisten: gjennomgang på hvordan vi skal håndtere endringer som dukker opp i terminlisten. Når
en arrangør har fått tildelt dato og terminlisten er fastsatt, endringer kommer og plutselig er
forutsetningen for arrangørens stevne endret i negativ forstand.
Vedtak terminliste :Er vanligvis stort sett ingen endringer i terminlisten. Året 2020 er så spesielt at
man ikke kan bruke det som mal for hvordan man skal håndtere slike saker. (ref endringer fra
myndigheter, FEI, avlysninger etc)
-Dersom det blir endringer/flytting av stevner så er det viktig at teknisk personell får beskjed om
endringer som blir gjort. Her må arrangørklubbene gi beskjed til de teknisk personell som dette
omhandler. Informer om dette på arrangørkonferansen.
-Bed 274.2.5 i små ridehus kan det være veldig vanskelig å bruke denne bedømmingen. Stein Endresen
sitt innspill er at det er nyttig å ha denne bedømmingen 1 dag av stevne.
Innspill fra Ivar Alme:
-Mal for statutter KM/RM: Her bør det presiseres at alle mesterskap er åpne for ryttere som er yngre enn
teksten tilsier. Jfr nylig sak der juniorrytter ble eliminert i etterkant å ha vunnet RM-"senior". -Innspill fra
Ivar at vi ser på våre statutter og presiseringer. NRYF Admin følger opp
-Norgesserien: Er regioninndelingene fornuftige? NRYF har prøvd å sette opp regionene på best mulig
måte, men SUS tar en gjennomgang på dette for 2021.
- Info til arrangører: På Elite stevner så ønsker SUS unghestklasser for 5 og 6 års.
-SUS har diskutert steward ordningen og mener man bør ha «fast track» utdanning for hestekyndige
fagfolk til å ta steward utdanning opp til Lands stevner.
-SDK har sendt inn forslag (til TKr) om at dommer gis hjemmel til å ilegge irrettelseskort ved brudd på §
174 i aktuell klasse. SU-S stiller seg bak forslaget.
-Line Brusletto stiller som SUS representant på TKr møte lørdag 31.oktober.
-Neste møte blir på teams blir mandag 16.november kl. 13.00, Heidi kaller inn.
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