
 

Office address:  Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo                                           Org Nr:  971 258 802                                              Web:  www.rytter.no                                             E-Mail:  nryf@rytter.no 
 
 
Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat 
 
Fra grenutvalgsmøte i distanse:  
Nr/år/dato: 4/2021/26.04.2021 
Til stede: Hildegunn Skulstad, Kari Eiesland, Hege K. Aasdokken, Ronny Stokmo   
Referat: Hege K. Aasdokken 
Andre til stede: Ingen 
Meldt forfall: Martine B. Thorsen 
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: rytter.no  
 

Gratulerer til vinnerne av Norgesmesterskapet for seniorer 2021 
 

Gull: Kaspara Grude/SR Noah 
Sølv: Maren Aanestad/Carpe Diem Aziz 

Bronse: Kine Belland/Smj Pershan 
 
Faste punkter: 
 
Terminliste 2021  
Det er til nå innmeldt totalt 21 nasjonale stevner og 2 internasjonale stevner i Norge for sesongen 
2021.  Hittil er 6 nasjonale og 1 internasjonalt stevner avlyst pga covid-19. 
 

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  
Rapport fra treningssamling Vest 18.-20.juni 
Samlingen hadde 7 ryttere og 10 hester påmeldt. 
Oppmøte fredag ettermiddag/kveld. Det ble gjennomført trening med kjøleflasker på banen, noen 
gjennomførte galopptrening og noen tok ut på treningstur sammen. Vi øvde også på mønstring. Da 
det var flere litt ferske hester med var det godt utbytte å trene på slike grunnleggende ting. Etter 
hvert grilling og sosialt samvær. Det varl flere som stakk innom for grilling den kvelden, noe som var 
veldig hyggelig. 
Lørdag foregikk det clear round ritt på Gyland, og flere av deltakerne på samlingen deltok på rittet. 
Etter rittet fortsatte vi med en del av de samme øvelsene som dagen før. Rytterne valgte selv hva de 
ønsket å trene på, og vi fulgte de opp og assisterte der det trengtes. Fokus på sosialt samvær også 
da. Flere ble over til søndag, og tok en treningsøkt også søndag før de pakket sammen og drog hjem.  
 
Det ble også forsøkt å sette opp en fellestrening på Østlandet, men grunnet kort varsel ble det kun to 
ekvipasjer som hadde anledning til å delta.  
 
 

http://www.rytter.no/
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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.  
 
 
6/2021 
Kiropraktor 
SU-Di ønsket å tilby kiropraktor under mesterskapet høsten 2021, men grunnet lavere tildeling enn 
først antatt utgår dette til senere, og vi vil teste det mer ut på samlinger først. 
For info  
 
8/2021 
Stevnekassen 
Nye stetoskop kjøpes inn til kassene. Ekstra sett med FEI groomvester kjøpes også inn.  
Aksjon: Kari og Hege 
 
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.  
Komiteen tar opp igjen kontakten med Hestesport etter skoleferien.  
Aksjon: Hege 
 
10/2021 
NRYFstevne program 

Utviklingen er underveis for automatisk beregning av poeng.  

For Clear Round cup og Indianercup må det gjøres en endring i klasseoppsettet for å beregne dette 
automatisk. 

For Championatpoeng skal alt være klart, det må bare iverksettes.  
Implementering er estimert til midten av juli for alle poengregistreringer.  

Aksjon: Ronny 

 
Ronny er valgt inn i superbrukergruppen i nryfstevne og har en support-rolle der.  
For Info 
 
11/2021 
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NRYF web 
Mye er rettet, men fremdeles gjenstår noe retting. 
Aksjon: Martine 
 
 
 
 
15/2021  
Landslagstøy (+ litt annet info fra Teams møte) 
Det ble holdt et teams møte med ryttere, Sportsutvalg Distanse og NRYF ved Sportssjef Nina Johnsen 
og Sportskoordinator Distanse Martine Bukier Thorsen, møtet var åpent for alle ryttere i junior og 
seniorgruppe. 
Hovedmålet var en gjennomgang angående landslagsklær. Det ser ut til at det tidligere har vært noen 
misforståelse mellom SU-Di/NRYF og Skoies ift. hva ryttere må ha og hva de kan velge. Det får vi et 
nytt konkret oppsett på. Noen ryttere mener at man ikke skal måtte kjøpe klær for å representere 
Norge, eller i alle fall ikke betale så mye. Akkurat nå har vi dessverre ingen annen sponsor enn Skoies 
som gir et bedre tilbud på klær enn det vi har. NRYF skal gå gjennom avtalen og gi en konkret beskjed 
på hva som kreves og hva som er frivillig. Vi skal fortsette med de klærne vi har nå, så de som 
allerede har kjøpt trenger ikke tenke på at de må bytte ut tøyet. Samtidig så er det delte meninger 
ang. klærne, noen få er misfornøyde og andre er veldig fornøyd og syns det er klær av meget god 
kvalitet, og flere kjøper mer enn minstekravet fordi landslagsavtalen gir mulighet for gode klær til 
redusert pris. Så her er det mange meninger. 
 
NRYF vil sjekke med Skoies om mulighet til å endre pakkene på Landslagstøy, deretter vil 
sportsutvalget distanse har møte med NRYF. Så snart avklaring foreligger blir info gitt eller evt. nytt 
teams møte. 
Aksjon: Hildegunn/NRYF 
 
Ellers gikk det på sponsorarbeid og at det er rytterens plikt å promotere de sponsorer som Team 
norway klarer å skaffe til feks mesterskap. Dette er satt i utøverkontrakten som igjen er knyttet mot 
sportsplanen. 
Det var ønske om en treningssamling 18.-20. juni selv om uttak til Nordisk gikk ut. Vi satte sammen et 
enkelt opplegg mest for det sosiale den helga på Gyland, Kari organiserte. Det ble også tilbudt en 
samling på Østlandet som Hege organiserte.  
Det ble opprettet en facebookgruppe for "snikksnakk" innenfor sporten. F.eks. planlegging av felles 
reiser til stevner osv. Jeanne Holum har opprettet den, "Distanseforum". 
For Info 
 
16/2021  
NM jr og NM lag, arr. av Indre Haugland 18 sept.  
Kari vil representerer Sportsutvalg distanse og vil deler ut pengepremier til NM Jr.  
For info 
 
17/2021 
NBC og NM 2022 
Søknad etter arrangører for NM Senior 2022 og NBC 2022 legges ut på web.  
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Aksjon: Hildegunn og Martine 
 
18/2021 
Registrering av praksis i nryfstevne.no 
Stevnearrangører må huske å legge inn funksjonærer i nryfstevne.no slik at praksis blir registrert i 
funksjonærens elektroniske praksiskort. Funksjonærer (i vårt tilfelle; dommere og steward) bør 
sjekke at dette blir gjort slik at praksiskortet er a’jour.  
 
Samlinger og viktige datoer i 2021: 
Treningssamling og uttak for VM junior og EM senior 20.-22.aug: * se kommentar under. 
EM senior Ermelo (NED) 6.-11.sept 2021 
VM jr/yr Ermelo (NED) 6.-11.sept 2021 
Veterinærgjennomgang 19.-21. november, øst og vest 
 
*Vi forsøker å få Fernando X Medina Guerrero til Norge i begynnelsen av august. Sannsynligvis må 
han i innreisekarantene, og vi vet ikke enda når han eventuelt er operativ og kan komme ut og delta 
på treninger og samlinger. Han sjekker for øyeblikket ut hvilke retningslinjer han må forholde seg til i 
Chile, og om han vil måtte gå i karantene igjen ved retur. Derfor er det hele ganske usikkert foreløpig. 
Fernando ønsker å se de mesterskapsaktuelle hestene på en god gjennomkjøring og sjekke de i 
forbindelse med det. Denne gjennomkjøringen mener han bør gjøres så tidlig som mulig i august, så 
helga 20.-22. er nok i seineste laget for dette. Da dato for uttakssamling ble satt til 20.-22. august i 
sportsplanen var ikke FEI-stevnet på Nannestad bestemt. Dette kom til i ettertid, og er selvsagt noe vi 
må ta hensyn til. Alt etter hvordan Fernando X Medina Guerrero sine reiseplaner blir, hvor lenge han 
må være i karantene osv vil vi fortløpende sette opp en tidsplan for slik sjekk og gjennomkjøring. 
Sannsynligvis vil vi kunne gjøre det flere steder og på ulike dager slik at hest og rytter ikke behøver 
reise så langt for dette. Får vi Fernando på plass i Norge satser vi på at han får sett så mange ryttere 
og hester som mulig, og vil gjøre det vi kan for å sette opp samlinger og kurs på ulike steder etter 
interesse og ønsker fra rytterne. Dersom det viser seg at vi ikke får inn Fernando må vi lage en plan B 
for uttak og samlinger. Det håper vi ikke blir realiteten, og krysser fingre for at situasjonen rundt 
Covid forbedrer seg slik at plan A kan gjennomføres 
For info 
 
Neste møte: mandag 30.august 2021. 
 

https://www.facebook.com/groups/1872594446364719/user/771914864/?__cft__%5b0%5d=AZWeBZcp1ajEwygzglQOpr2iPBVQPRr4BV7pjxzL6pNvReCO9dmAv8MgRdlfAM8LRO2iwhsx4HbDj__5V83Dair1hujlF8DecmBoV2Oow_ImM0gY98FTKhkWRuuB3jnWtlb6ISsVpDVFy4xlXXNmq9NBxUf7J-EU0DhnYjvQoEMOMfBG_7uy3UdioMkRB0PP1zo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1872594446364719/user/771914864/?__cft__%5b0%5d=AZWeBZcp1ajEwygzglQOpr2iPBVQPRr4BV7pjxzL6pNvReCO9dmAv8MgRdlfAM8LRO2iwhsx4HbDj__5V83Dair1hujlF8DecmBoV2Oow_ImM0gY98FTKhkWRuuB3jnWtlb6ISsVpDVFy4xlXXNmq9NBxUf7J-EU0DhnYjvQoEMOMfBG_7uy3UdioMkRB0PP1zo&__tn__=-%5dK-R

