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Brusletto, Siri Evjen, Mikael Kolind og Thea Backe Jansen, Heidi Næsselqvist
Forfall:
Referent: Heidi Næsselqvist
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Norgesserien 2021
Regioninndeling for 2021.
Region 1: Vestland og Rogaland
Region 2: Agder og Vestfold og Telemark
Region 3: Oslo og Viken
Region 4: Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland
Region 5: Innlandet
Region 6: Troms og Finnmark

Innstilling: SUS godkjenner forslag på regioninndeling for 2021.
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Info Terminlisten 2021
Heidi sender mail til GS med tilbakemelding fra SUS om at Ryttertinget tar opp
en veldig god stevnehelg og dette ødelegger for det sportslige. Kan vi flytte
denne helgen?
Vi venter fortsatt på FEI i henhold til mesterskap for 2021.
Lag NM og Norgesserien 2021 går i Drammen.
(Notat til møteplanen for 2021 - Evaluering av Lag NM/Norgesserien inn i
årshjulet)
Vi må lage kriterier/retningslinjer for NM arrangører. (lages av SUS-admin).
NM 2021 og 2022 tildeles Drammen og Omegn Rideklubb.
(Notat til møteplan 2021 - NM for 2021 og 2022 tildeles Drammen.
Innen 1.6.202 Definere kriterier for arrangør av NM, hvilket gir klubbene
mulighet til å utvikle anleggene sine slik at de kan bli gode nok til å arrangere
NM. NM skal fremover tildeles 2 år i forveien) Innspill fra Mikael - Det må i
tillegg til de sportslige fasilitetene stilles krav til fasiliteter for å vise frem
sporten - resepsjon, publikumsområde, sponsormottakelse osv.

Innstilling: Forslaget vedtas av et samlet SUS.

Office address: Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo

Members of: NIF, EEF, FEI

Org Nr: 971 258 802

Web: www.rytter.no

E-Mail: nryf@rytter.no
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Handlingsplan 2021 post 3 midler
Gjennomgang av Handlingsplan for SUS 2021 som SUS og NRYF admin har satt
opp.

Innstilling: SUS godkjenner handlingsplan for sportsutvalget sprang på søknad av Post-3 midler på
tiltak som skal gjennomføres av SUS/Admin i 2021.
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Møtedatoer 2021
Forslag til møtedatoer første halvår 2021: mandag 11.januar Teams/Ullevål
stadion, mandag 22.februar Teams/Ullevål stadion, mandag 29.mars Teams,
mandag 19.april Teams, mandag 31.mai Teams, mandag 21.juni Ullevål stadion.
Oppsummeringsmøte for 2020 mandag 14.desember kl.10.00. Oppstartsmøte
2021 (fysisk oppmøte) i januar.

Innstilling: SUS godkjenner foreløpig møtedatoer for første halvår 2021. Endringer kan forekomme.
SAK 5/20

Elitestevner 2021
150 klasser i 2021 for å øke sportslig tilbud for de beste ryttere i vårt land på
enkelte elitestevne. Innspill fra Thea og Jan Auen.
Målsetning: Norske elitestevner skal være en arena for å forberede ryttere til å
prestere på høyt nivå internasjonalt.
Handlingsplan for å nå målet: SUS skal i tett samarbeid med landslagsleder
Mikael Kolind, og sørge for at klassetilbudet på elitestevnene gjennom sesongen
2021 er satt opp på en måte som bygger opp og matcher rytterne og deres
hester for oppgavene landslagsleder har som mål for dem. Mikael er med på
planleggingen av terminlisten og har løpende dialog med SUS slik at vi sammen
sørger for et godt klassetilbud. Han bør møte med SUS, eller underkomite av
SUS, minst en gang i kvartalet for å følge opp dette tiltaket.

Innstilling til beslutning: Forslaget vedtas og legges inn i møteplan for 2021.
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Trenerforum 2021
Lage ett opplegg/forum en til to ganger i året for våre trenere.
Innspill fra Thea.
Skape motivasjon og inspirasjon for våre trenere.

Innstilling: SUS, Mikael og Admin jobber videre med ett opplegg for ett trenerforum i 2021.
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Annet
KOHS: Morten Aasen ønsker ett innspill fra SUS hva vi ønsker til Oslo for 2021.
SUS er veldig positive til en 3-ukers høsttur i Telenor Arena og synes dette ville
vært et fantastisk tilskudd til innendørssesongen. Vi må behandle alle
arrangører likt og ved L stevner er det åpnet for at andre arrangører har stevne
samtidig. Dersom Bærum RK søker om elitestevne en av helgene vil dette stille
seg annerledes. CSI5* helgen vil være eksklusiv for KOHS, ingen andre L/E
stevner skal arrangeres samtidig. Det er et ønske fra SUS om at det i løpet av
turen lages et tilbud for unghest. Vi ønsker en videre dialog rundt om det kan
være aktuelt for Bærum å søke om å arrangere et INM under turen.

Innstilling: Thea på vegne av SUS har dialog med Morten Aasen.
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