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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat 

Fra møte: Sportsutvalget Kjøring – Teams Møte  

Nr 1/år/dato: 26.08.20  

Tilstede: Janne, Marte, Elin, Harald, Aud og Martine  

Forfall: Lene, Ellen.  

Referent: Martine   

 
  

 
• Lagleder ungkusker og seniorer.  

▪ Sportsutvalget og administrasjonen ønsker å etablere en lagleder for ungkusker og seniorer på 

landslag og satsingsgruppe nivå.  

- Det er ønskelig at Lagleder har vært på et høyeste nivå i sporten og deltatt på store 

mesterskap og at vedkommende per dags dato ikke lenger er aktiv kusk på høyeste 

nivå. Jobben kan i perioder være tidkrevende.  

 

• NM Kjøring – Oppdatering Elin Hilling  

▪ Lett klasse 16 plasser → fullt på et kvarter.  

▪ Harald Løtuft blir banebygger.  

▪ Mange frivillige har meldt seg til å hjelpe til, dette bidrar til at de som kjører mesterskap 

«slipper» å jobbe på dugnad for gjennomføring av stevnet.  

▪ Det blir Sermoni. Martine har med pokaler og medaljer, Elin har bestilt dekken og diverse 

annet. 

▪ Leietau.no sponser halvparten av premiene.  

▪ Informasjonsflyten og påmeldingssystemet er upåklagelig løst.  

▪ Antall ekvipasjer i NM klassene:  

- 4 → NM HEST  

- 4 →  NM Ponni 

- 2 par → Ingen klasse for Par i år.  

- 4 → UNGKUSKER.  

 

• VM Kjøring oppdatering   

▪ Alle kvalifiserte ønsker ikke å reise til Frankrike av ulike årsaker, det blir derfor ikke sendt noe 

lag fra Norge.  

▪ Rytterforbundet kommer ikke til å melde utøvere til start så lenge Frankrike er rødt, hvilket det 

er per i dag. De som ønsker å reise får en siste fot i bakken med avgjørelsen i forhold til farge 

på landet den 12.09.2020.  

Første påmeldingsfrist er 14.09.2020.  

▪ Det sendes ikke lagleder da det ikke sendes lag, og situasjonen tatt i betraktning med fare for 

karantene og andre kostnader. 

 

• Oppdatering på dagens situasjon ang. teknisk personell (antall, utdanning, planer fremover osv.)  

▪ Teknisk komite kjøring ønsker å arrangere en samling av teknisk personell innenfor kjøring til 

en workshop. Foreløpig dato er 7.-8. November. Teknisk komite ser på løsninger for økonomisk 

støtte sammen med utviklingsansvarlig og sportskoordinator i NRYF.  

▪ Teknisk komite kjøring ber om innspill på innhold og tema innen 11. september. Dette kan 

sendes til Marte på mail: martesne@hotmail.com 
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• Tanker om Grenkonferanse 2021  

▪ Lande Dato → Utgangspunkt 23-24. januar.  

▪ Martine publiserer dato på rytter.no og ber om innspill til tema og innhold.  

▪ Fremføre årsberetning og tall for 2020.  

▪ Legge frem endringer i reglement.  

▪ Må ha en digital løsning over Teams.  

▪ Terminliste 2021 presenteres.  

▪ Teknisk personell presenteres.  

▪ Alle ser gjennom priser til grenkonferansen og har innspill til endringer til neste møte.  

 

• Equipe 

▪ Foreløpig ingen oppdatering fra Equipe. 

▪ Kipa er klart for Workshop andre uken i september. Elin, Martine og Helge deltar.  

 

• Stevneveileder til rytter.no  

▪ Janne starter på arbeid med en stevneveileder til rytter.no  

▪ Tanken er at interessenter for kjørestevner skal kunne finne en veileder for hva som må til for å 

arrangere kjørestevner i Norge, en skal ikke hengi Konkurransereglementet, men vise til 

konkrete arbeidsoppgaver og utstyr som brukes under kjørestevner.  

 

• Reglementsendringer Høsten 2020 

▪ KR I → frist for innspill 11. september. Teknisk komite ser på dette og kommer med innspill til 

sportskoordinator.  

▪ Reglementsdiskusjon kan tas på teknisk komite samling og/ eller arrangørkonferanse.  

Kort info på grenkonferansen om hva som faktisk er gjort av endringer. 

  

• Terminliste 2021 

▪ NB ARRANGØRER, bes merke seg søknadsfrist for lands og elitestevner.  

▪ Nyhetssak Rytter.no : https://www.rytter.no/soknad-om-lands-og-eller-elite-stevner-2021/ 
 

 

https://www.rytter.no/soknad-om-lands-og-eller-elite-stevner-2021/

