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Møtereferat 
 
Fra grenutvalgsmøte i distanse:  
Nr/år/dato: 3/2021/26.04.2021 
Til stede: Hildegunn Skulstad, Kari Eiesland, Hege K. Aasdokken, Ronny Stokmo   
Referat: Hege K. Aasdokken 
Andre til stede: Martine B Thorsen 
Meldt forfall: ingen  
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: rytter.no  
 
Faste punkter: 
 
Terminliste 2021  
Det er til nå innmeldt totalt 17 nasjonale stevner og 2 internasjonale stevner i Norge for sesongen 
2021.  Hittil er 5 stevner avlyst pga covid-19 og 1 stevne er avholdt (Februar rittet Froland). 

Minner om at det er 4 uker frist for å melde inn stevner til terminlisten, både for clear round og fri 
fart. Oppfordrer alle til å melde inn så tidlig som mulig.  

 

Info satsing/landslag  
Fernando kjører webinar/møter ca en gang i måneden. Det har vært møter 13. og 14. mars og 24. og 
25. april. Møtene holdes på teams med gruppene pluss andre interesserte norske ryttere på alle 
nivåer. Fernando ønsker å nå ut til flere enn kun gruppene på disse seminarene, men begrenser det 
til norske ryttere. 

Møtene har ulike tema og han har snakket om avstamning, eksteriør og hvordan dette gir 
forutsetninger for prestasjon. Hva skal en se etter når en skal skaffe seg hest. Litt om saler og 
hvordan de skal passe både hest og rytter. Neste tema har han sagt vil bli om bein, høver og skoing. 

Det er juniormøter lørdag, og seniormøter søndag. Ved de to møtene til nå i år har det også blitt 
åpnet for juniorene søndag av ulike grunner. På juniormøtene har det vært i underkant av 10 
deltakere, på seniormøtene mellom 20 og 30. 

Hensikten med å ha juniorene for seg selv er at terskelen for å delta med kommentarer og spørsmål 
blir mindre. På sist juniormøte 24. 04. var det god aktivitet og deltakelse fra rytterne. Det er veldig 
positivt. 

Det er i tillegg til disse «webinarene» satt opp et lukket møte for seniorgruppa søndag 2. mai. 
Fernando er veldig på tilbudssiden så det rytterne har ønske om av tema og møter blir stort sett 
innfridd. Vi vet også at veldig mange norske ryttere har jevnlig kontakt med han på sosiale media, e-
post osv der ulike problemstillinger blir diskutert. 

Tonje Danielson er meldt til VM i Pisa 22. mai. I tillegg er hun og Lene Hammeren kvalifisert til EM i 
Ermelo i september og har signalisert planer om å representere der. 
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Til junior-VM i Ermelo i september er det tre kvalifiserte ryttere som ønsker å reise; Kaspara Grude, 
Stine Aasdokken og Maren Aanestad. Vi har også et håp om at to til kan kvalifisere seg så det kan bli 
et fullt lag.   
 
Info arrangør og bredde/rekrutterings komite 
Ingen ny info. 

 
Info sponsorkomité 
Ingen ny info. 
 
Info dommerkomité 
Ingen ny info.  
 
Info fra NRYF  
Ingen spesiell info.  
 
8/17 
Ny folder og distansebrosjyre 
Ny fullstendig brosjyre er under utarbeidelse, tanken er at denne også skal være elektronisk og at de 
som ønsker det kan printe den ut selv. Lena Moen er på saken.  
Aksjon Kari og Lena. 
 
 
3/2021  
NBC støtte 
SU-Di ønsker å gi en eller annen form for støtte til arrangør av NBC, vi støtte NM arrangør og burde 
også støtte NBC. Martine sjekker med NRYF ift støtte fra dem, tas opp på neste møte.  
Aksjon: Hildegunn og Martine 
 
5/2021 
Arrangør, Bredde og Rekrutteringskomiteen 
Det er ønskelig med flere medlemmer, spesielt en som kunne tenke seg å være leder. Komiteen har 
ikke lagt ut oppfordring på FB ennå, men vil legge ut en oppfordring til å melde seg.  
Aksjon: Hege 
 
6/2021 
Kiropraktor 
SU-Di ønsker å tilby kiropraktor til flere samlinger og muligens mesterskap. Grunnet lavere tildeling 
av midler enn forventet, må det vurderes på nytt. 
Aksjon: Hildegunn 
 
8/2021 
Stevnekassen 
SU-Di har vedtatt å supplere med stevnekassen med nye stetoskop, en til hver kasse øst/vest.  
Ytterligere suppleringer vurderes fortløpende. 
Aksjon: Kari og Hege 
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9/2021 
Stevne arrangører 
DIBRK ønsker å ha søkelys på arrangører. Vi trenger flere arrangører og/eller flere ritt hos hver enkel 
arrangør. Komiteen har bla fått avtale med Hestesport om artikkel rettet mot arrangører, men har 
valgt å vente til samfunnet åpner opp for aktivitet igjen.  
Det er lagt ut en powerpoint-presentasjon på rytter.no med informasjon om å arrangere ritt.   
Aksjon: Hege 
 
10/2021 
NRYFstevne program 
Kari har sjekket ut om det må merkes med Indianercup på alle klasser som har Indianercup, for at det 
skal telles med. Dette er nå lagt inn som standard på alle CR-klasser, og skal gå automatisk.  
Alt i nryfstevne.no er ikke ferdig/klart ennå, bla rankingen er ikke på plass ennå.  
Aksjon: Kari og Ronny 
 
11/2021 
NRYF web 
NRYF web må oppdateres ift. nye medlemmer både i utvalget og komiteer. Noe info er feil og 
mangelfull. 
Aksjon: Martine 
 
12/2021 
Status og restriksjoner ift covid-19 og EHV 
Ritt: Nasjonalt er det avlyst 5 nasjonale ritt grunnet covid-19. FEI avlyste alle ritt i 12 Europeiske land i 
perioden 1.mars-11.april grunnet utbrudd av EHV, og oppfordret alle nasjonale forbund å gjøre det 
samme. NRYF fulgte oppfordringen, og alle nasjonale ritt ble avlyst fra og med 12.mars-11.april 2021. 
Det er for tiden ulike tiltaksnivåer vedr covid-19 i Norge som gjør det vanskelig og usikkert for 
stevnearrangører om/når ritt kan avholdes.  
Samlinger: Veterinærsamlingen som skulle vært i februar foreslås tatt opp igjen i mai. Kari sjekker 
med veterinærene om mulig dato. 
Treningssamlingen og uttak VM Pisa senior 30.apr-2.mai (Østlandet) er avlyst. 
Treningssamlingen og uttak NBC lag 11.-13.juni må vurderes når dato nærmer seg. 
VM Pisa senior (utsatt fra 2020): Tonje Danielson er påmeldt.  
Fernando: Pr dd er det ikke mulig for Fernando komme inn i Norge uten å måtte gjennomføre 
karanteneopphold. Han drar derimot til Pisa under VM og bistår Team Norway.  Tonje. 
For info 
 
13/2021 
Revidert budsjett iht tildelte midler 
Vi har fått tildelt mindre midler enn antatt, budsjett revidert.  
For info 
 
14/2021 
Regnskap per dd 
Grunnet lav aktivitet har det vært lite som har skjedd regnskapsmessig.  
For info 
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Samlinger og viktige datoer i 2021: 
Veterinærgjennomgang 27.-28.feb ble flyttet. Ny dato sjekkes. 
Treningssamling og uttak VM Pisa senior 30.apr-2.mai Østlandet (AVLYST) 
VM Senior Pisa 21.-22.mai 2021 (utsatt fra 2020) 
Treningssamling og uttak NBC lag 11.-13.juni (planlegges på Vestlandet) 
Treningssamling og uttak for VM junior og EM senior 20.-22.aug (planlegges på Sørlandet) 
EM senior Ermelo (NED) 6.-11.sept 2021 
VM jr/yr Ermelo (NED) 6.-11.sept 2021 
Veterinærgjennomgang 19.-21. november, øst og vest 
 
Neste møte: mandag 5.juli 2021. 
 


