
 

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: 5/2021/27.09.2021 
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 juniorer 2021 
 

Gull: Julia Amelie Bersås Mølstre/Kashmir 

Sølv: Veslemøy Håland/AR Sheikh Pacha 

Bronse: Ingrid Marie Jerdal Lervik/Gucci ibn Bazh 

 

Vi gratulerer også: 

Sofie Dahl Larsen/Al Samah med en flott 17.plass i VM jr/yr i Ermelo, Nederland 
 
Faste punkter: 
 
Terminliste 2021  
Det er til nå innmeldt totalt 22 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  
Siden sist har vi endelig fått trener og veterinær Fernando Medina inn i Norge. Det har vært umulig 
isiden covid førte til nedstenging av landet. Han var her fra 3. august til 11. august og benyttet tiden 
til å oppsøke ryttere og hester både på sørvestlandet og østlandet for å bli bedre kjent med disse og 
gjennomføre vetsjekk på hestene. Det er laget rapporter fra disse som sendes ut til rytterne i disse 
dager. Grunnet mesterskapene i Ermelo har dette tatt noe lang tid, men noen har fått og de andre er 
på vei.  Mesterskapene i Ermelo har selvsagt bundet opp mye tid både i reising og i planlegging på 
forhånd, samt evaluering og etterarbeid. Nå retter vi fokus framover mot nye samlinger og arbeid 
med Team Norway!  
 
 
 
 
 

http://www.rytter.no/
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Info arrangør og bredde/rekrutterings komite 
Komiteen har vært altfor passiv under covid-tiden da det har vært vanskelig å tenke aktivitet. 
Dessverre har vi heller ikke kommet ordentlig i gang med rekrutteringsarbeidet nå som gjenåpning er 
på trappene.  
Kaia K. Rud meldte 21.september at hun ønsker å tre ut av komiteen.  
Det er lagt ut annonse på Distanse i Norge sin side hvor vi søker etter 2 nye medlemmer til komiteen, 
derav 1 leder. På grunn av Kaias fratredelse har vi nå 3 ledige plasser i komiteen.  
Pr 23/9 er det kun 1 kandidat som har meldt seg som aktuell til komiteen. 
Vi følger opp og deler innlegget med Distansesportens venner også. 
 
Grunnet jobbsituasjon hos Susanne og Hege har vi ikke satt opp så mye på arbeidsplanen vår nå før 
nye medlemmer er på plass i komiteen. Oppdatering av informasjonsmateriell/info på www.rytter.no 
vil være en av prioriteringene, samt sende epost med info ut til klubber.  
Nytt møte i komiteen i oktober, forhåpentligvis med flere nye komitemedlemmer.  
 
Info sponsorkomité 
Vi jobber med å avklare rutiner for hvordan alt rundt sponsor skal fungere – hvem som skal kunne 
skaffe sponsorer, vilkår rundt dette osv. så det kommer vi tilbake på. 
 
Vi jobber kontinuerlig med sponsorer, enten det er rene penger (til bruk på samling, f.eks. 
kiropraktor/mental trener ol), og/eller spesifikke ting til mesterskapene. Vet at flere ønsker at vi skal 
dele konkret hva vi jobber med, men da er det lett for at man skaper forventninger, og større 
skuffelser om det ikke skulle bli til noe. Det er som regel mange nei før du får et ja i dette arbeidet. 
 
I tillegg ønsker vi å lage en video “intro til distanse” + profilere AGRIA sin premie til vinner av Indianer 
cup. 
Vi har også planer fremover og endelig kan vi starte tidligere, da vi antar/håper på en “normal” 
sesong. 
Satser på å presentere noe på Grenkonferansen. 
 
Info dommerkomité 
Det planlegges et nytt forsøk på å sette opp reglement/dommerkurs. 
 
Info fra NRYF  
Ingen spesiell info.  
 
 
8/2021 
Stevnekassen 
Stetoskop er kjøpt inn i vest, øst trengte ikke nye stetoskop. 
Ekstra sett med FEI groomvester ble vurdert kjøpt inn, men vi har 3 sett, og konklusjonen ble at det 
klarer seg. 
For info! 
 
En serie med 20 stk nummervester i 800 serie kjøpes inn.  

http://www.rytter.no/
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Vi bestiller inn 4 stk Horsepal pulsmålere/healthcheck til stevnekassene da de gamle Polarmålerene 
er begynt å bli dårlige/ikke virker.  
Unisex indianerskjorter bestilles.  
CR cup t-skjorter bestilles.   
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 når nye komitemedlemmer er på plass.  
Aksjon: Hege 
 
10/2021 
NRYFstevne program 

Oppfølging av rangeringer på de forskjellige cup’ene, og løpende arbeid opp mot videreutvikling av 
nryfstevne. Vi ønsker mest mulig automatikk slik at ting ikke må gjøres manuellt men kan gjøres av 
systemet selv. 
I tillegg må det avklares opp mot NRYF sentralt noen punkter som ønskes automatisert, f.eks. 

sperring på hest som er under aldersgrense. 

Aksjon: Ronny 

 
11/2021 
NRYF web 
Mye er rettet, men fremdeles gjenstår noe retting. 
Aksjon: Martine 
 
Lage presentasjon av alle landslagsrytterne på www.rytter.no (noe a la sprang sin presentasjon) fra 
neste år.  
Aksjon: Kari 
 
15/2021  
Landslagstøy  
Informasjon om bruk av klær på mesterskapet. 
Rytter må ha rytterpakken fra Skoies.no landslag. 
Det er mulig å bestille ekstra piquet-skjorter med påtrykte logoer for kr 199,- ved å sende e-post 
til kari@gu-di.no til bruk for groomer/ryttere.  Disse er rimeligere enn Kingslandskjortene som ligger i 
landslagskolleksjonen, og er greie å ha som ekstra skift. 
På offisielle bilder skal rytter ha landslagsklær. Det blir gitt beskjed i god tid når slike bilder skal tas. 
Også groomer og støttepersonell skal ha slikt tøy om de er med på offisielle bilder. 
Ved trening på mesterskap skal rytter ha landslagsskjorte, evt jakke eller vest alt etter vær og 
temperatur. 
Når rytter har nummervest på skal det være en marineblå piquet skjorte med flagg på erme under 
nummervesten. 
Det samme gjelder for groom som skal være med inn i veterinærgrind under rittet og på forkontroll. 

http://www.rytter.no/
http://skoies.no/landslag
mailto:kari@gu-di.no
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Vi anbefaler dette også til øvrige groomer for å være profilert med flagg på rittdagen. 
På åpningsseremoni må rytter ha landslagstøy t-shirt + jakke (om det er kjølig), hvit ridebukse og 
svarte ridestøvler, eller svarte ridesko og svarte leggchaps. Det samme under eventuell 
premiesermoni. 
På åpningsseremonien ønsker vi å fremstå som ett lag. Ber alle støttepersonell og groomer bringe 
med ei svart bukse til bruk på åpningsseremoni, samt benytte landslagsskjorte, eventuelt ei mørk blå 
nøytral piquetskjorte. 
VIKTIG! Ingen klubb- eller egne team-skjorter/jakker tillates brukt under mesterskapet, fra stallene 
åpner til vi forlater stevneområdet. Nøytralt tøy eller landslagstøy benyttes. 
For info 
 
17/2021 
NBC og NM 2022 
NBC og NM senior 2022 er tildelt Gyland Hestesportslag. Tildelingen er det Norges Rytterforbund som 
står for pga inhabilitet hos flere av sportsutvalgets medlemmer. Dato for stevnet er satt til 18.juni 
2022. 
For info 
 
19/2021 
Hestelisens ved deltakelse kun på FEI stevner 
Ved deltakelse på kun internasjonale stevner er man ikke pliktig til å betale den årlige nasjonale 
hestelisensen (kr 300,-), kun FEI tillegget.  
Hvordan dette vil påvirke muligheten til å registrere resultater i nryfstevne, må avklares. 
Aksjon: Hildegunn, Ronny og Kari 
 
20/2021 
TKr møte 30/10-2021 ifm. KRI reglements endringer 
Hildegunn møter.  
For info 
 
21/2021 
Evaluering VM jr/yr, EM senior og NM jr/ur 2021 
VM yr/jr og EM senior  
Ble avholdt i Ermelo henholdsvis 8. og 10. september. Sportslig ble resultatet ikke slik vi hadde håpet, 
kun Sofie Dahl Larsen og Al Samah fullførte mesterskapet. De fikk en flott 17. plass i VM. De øvrige 
norske deltakerne fikk dessverre ikke godkjent resultat. Likevel kan vi ta med oss mye erfaring som er 
nyttig for senere mesterskap. Lagfølelse og den måten Team Norway stod fram på stevneplassen i 
dagene før og under konkurransene ble lagt merke til på en positiv måte. Det kan vi bygge videre på. I 
tillegg var det for de fleste første mesterskap etter nytt FEI-reglement, noe som gjorde at vi måtte 
tenke nytt og gjøre oppgavene litt annerledes enn før. Samlet sett ser det ut som at 
reglementsendringene fører til at sporten blir mer rettferdig. Det er for eksempel ikke lenger så stor 
forskjell på «de store» nasjonene og de andre, grunnet begrensing på antall groomer ulike steder.  
 
NM ur/jr 
Dessverre ble påmeldingene til mesterskapet på Indre Haugaland hestesportsklubb særdeles få. Det 
ble for eksempel kun meldt lag fra to klubber, og dermed utgikk lag-mesterskapet. Det på sin plass å 
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gi stor honnør til arrangør for et flott stevne tross lite deltakere og avlysning av NM lag. Vi har 
imidlertid sett over flere år at akkurat lag-NM er vanskelig å få mange påmeldte til. Det antas at 
akkurat dette året kom det noe for nær EM og VM, i tillegg ser vi nok nå et resultat av mindre 
aktivitet under covid-perioden,så et grundig rekrutteringsarbeid framover så håper vi at neste års 
mesterskap kan få flere deltakere. Det søkes i disse dager etter arrangør for NM lag og NMur/jr.  
For info 
 
22/2021 
Søke etter arrangør NM jr/yr + NM lag 2022 
Kari legger ut på Distanse i Norge. Frist for klubbene å søke: 31/12-21.  
Aksjon: Kari 
 
23/2021 
Equipe; elimineringskoder + veterinærkort 
For info/Aksjon? 
 
24/2021 
Regnskap 
Regnskap ble gjennomgått. På Utviklingsorientert Ungdomsidrett har vi nesten brukt hele budsjettet, 
VM jr. i Ermelo står her for den største kostanden. På Aktivitet Sport ligger vi foreløpig godt an, selv 
om noen kostander er ikke bokført enda, VM i Pisa og EM i Ermelo ble en god del dyrere en 
budsjettert. Vi planlegger også en samling til i høst med Fernando, så det vil påløper flere kostnader.  
 
25/2021 
Grenkonferanse 2022 
Avholdes i Oslo-området/Lillestrøm ca februar 2022, lokaler sjekkes.  
Aksjon: Hildegunn 
 
Samlinger og viktige datoer i 2021: 
Teams-møte med Fernando 24. oktober tema Team Norway code of conduct, and evaluation of the 
Ermelo championships. Obligatorisk for Senior og juniorgruppa, men åpent for alle norske ryttere og 
støttepersonell som ønsker å delta. 
 
Samlinger med Fernando og mulige egne krefter planlegges 6.-7. og 13.-14. november. En i øst og en i 
vest. 
 
 
Neste møte: 3.-5.desember 2021: 
For info 


