
 

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: 6/2021/04.12.2021 
Til stede: Hildegunn Skulstad, Kari Eiesland, Hege K. Aasdokken, Ronny Stokmo   
Referat: Hege K. Aasdokken 
Andre til stede: Ingen 
Meldt forfall: Ingen 
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: rytter.no  
 
 
Faste punkter: 
 
Terminliste 2021  
Det er til nå innmeldt totalt 20 nasjonale stevner og 2 internasjonale stevner i Norge for sesongen 
2021.  Hittil er 7 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  
Samlinger november 
Vanligvis pleier vi ha en veterinærgjennomgang i november for å sjekke om hestene behøver noe 
ekstra oppfølging på slutten av sesongen. Dette året har det vært begrenset med konkurranser, så 
Fernando ønsket i stedet å legge inn to hele helger i Norge med mer enn bare veterinærsjekker. Han 
ønsket å dele fokuset med vekt på de ferskeste rytterne en dag og de rutinerte den andre dagen. Det 
viste seg imidlertid at interessen var mye større blant de med mindre erfaring, så gruppene ble slått 
sammen til et felles opplegg begge dagene. 
  
På Indre Haugaland 6.-7. november var det totalt 13 ryttere påmeldt. «Høst-rittet» var en del av 
samlingen der Fernando fikk mulighet til å være med under forkontroll, gjennomføring av rittet og 
sluttkontrollen. 
  
På Minnesund 12.-13.november var det 6 ryttere med. 
 
Siden sist har det vært et teamsmøte med Fernando angående «Team Norway – Code of conduct» 
samt evaluering av mesterskapene i Ermelo. Foredraget handlet om hvordan en skal kommunisere 
med hverandre, hvordan en skal oppføre seg i forhold til veterinærer, dommere, og andre 
stevnefunksjonærer. Hvordan skal en gjøre hverandre gode og bygge et lag der alle har tillit til 
hverandre. 
 
 

http://www.rytter.no/
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Info arrangør og bredde/rekrutterings komite 
Komiteen har fått 3 nye medlemmer, og består nå av Katarina (Erna) Hartemink, Ida Marie Eriksen, 
Hanne Torgersbråten, Susanne Neset og Hege Kilen Aasdokken. Katarina er valgt som leder i 
komiteen. VI har hatt to møter i løpet av få uker, og har noen prosjekter i startgropa, bla 
fadderordning.  
 
Info sponsorkomité 
Ingen info/oppdatering mottatt.  
 
Info dommerkomité 
Ingen info/oppdatering mottatt. 
 
Info fra NRYF  
Ingen spesiell info.  
 
 
8/2021 
Stevnekassen 
Røde nummervester i barnestørrelse er bestilt. 10 stk til hver stevnekasse. Unisex Indianerskjorter og 
CR cup t-skjorter er bestilt. Serie med 20 stk nummervester i 800 serie er bestilt.   
For info! 
 
Vi har planer om å bestille inn 4 stk Horsepal pulsmålere, men det er satt på vent til vi har testet ut 
om de fungerer godt nok.  
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 vi 
ønsker å utarbeide mer skriftlig informasjon til å ha på rytter.no før vi går ut med oppfordring.  
For info! 
 
10/2021 
NRYFstevne program 
Automatisk beregning av CR cup - Sendt forespørsel til utvikler  
Vet-kort i equipe - jobber med å samstille mot FEI vet-kort - må ta dette med Are hos NRYF. arbeid 
påbegynt 

Aksjon: Ronny 

 
11/2021 
NRYF web 
Mye er rettet, men fremdeles gjenstår noe retting. Vi sender inn forslag til rettinger etter dette 
utvalgsmøtet.  
Aksjon: Hege/Martine 
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Lage presentasjon av alle landslagsrytterne på www.rytter.no (noe a la sprang sin presentasjon) fra 
neste år.  
Aksjon: Kari 
 
 
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.  
For info! 
 
 
 
22/2021 
Søke etter arrangør NM jr/yr + NM lag 2022 
Annonse er lagt ut på Distanse i Norge. Frist for klubbene å søke: 31/12-21.  
For info 
 
23/2021 
Equipe; elimineringskoder + veterinærkort 
Årsakskoder eliminering synlig i nryfstevne - Sendt forespørsel til utvikler  
 Aksjon: Ronny 
 
25/2021 
Grenkonferanse 2022 
Avholdes på Ullevål, Oslo 12.-13.februar. Møte juniorgruppe og dommer fredag 11.feb. Møte senior 
søndag 13.feb. Mer info kommer på Distanse i Norge sin fb-side. 
For info 
 
Samlinger og viktige datoer i 2022: 
11.feb 2022: Møte junior/yr Landslag/satsning, Ullevål Oslo 
11.feb 2022: Dommerkonferanse, Ullevål Oslo 
12.-13.feb 2022: Grensamling, Ullevål Oslo 
13.feb 2022: Møte senior landslag/satsning, Ullevål, Oslo 
18.-20.feb: Veterinærsjekk 
21.-22.mai: Uttak NBC 
18.juni: NBC, Gyland 
27.-28.aug: Uttak EM jr/yr 
17.-18.sept: Uttak VM sen 
27.sept: EM jr/yr 
22.okt: VM senior 
19.-20.nov: Veterinærsjekk 
 
Neste møte: : 
11.feb 2022 

http://www.rytter.no/
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For info 


