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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat 

Fra møte: Sportsutvalg Kjøring – Microsoft Teams  

Nr 1/år/dato: Nr. 1/ 2021/ 20.01 

Tilstede: Elin Hilling, Harald Løtuft, Joakim Lund Støen, Aud Norumgaard, Martine B. Thorsen 

(Sportskoordinator administrasjonen)   

Forfall:  

Referent: Martine B. Thorsen  

 
  

 
 
 

Sak  Innhold Diskusjon Vedtak 

1/21 Velkommen til 

nye medlemmer i 

NRYF 

Sportsutvalg, kort 

gjennomgang av 

mandatet.  

Liten bli kjent runde med nytt medlem.  

 

Informasjon rundt frister og årshjul.  

Ingen vedtak 

2/21 Innad i 

Sportsutvalget 

Som tillitsvalgt og medlem av Sportsutvalg i Norges 

Rytterforbund er det viktig at alle til enhver tid er lojale til 

beslutninger som tas innad i utvalg samt. det som vedtas av 

Forbundsstyret og/eller administrasjonen i NRYF.  

 

Det er også viktig med takhøyde innad i Sportsutvalget. Det 

er lov til å si fra om noe skurrer eller ikke stemmer for en 

selv. Da oppfordrer vil til å si fra med en gang innen 24 

timer kontra oppsamling av frustrasjon over tid.  

 

Ingen vedtak.  

3/21 Rolleavklaring  Elin Hilling – leder, budsjettansvar, ungkuskansvarlig, 

terminliste sammen med Aud.  

Aud – Terminlister og stevnegodkjenning.  

Joakim – Reglement fra SU – mot TKK og frister fra 

NRYFs administrasjon.  

Harald – Sparringspartner for alle temaer 

Vedtak:  

Joakim trer inn i rollen som 

ansvarlig rundt reglement. 

Resten står uendret.  

4/21 Informasjon vedr. 

tildeling og 

Økonomi for 

Sportsutvalgene 

Post 2 midler – Frie midler som disponeres av SU-Kj. 

Brukes i dag til Linn, Meeting ved mesterskap for 

landslagskusker, samlinger for landslag og satsingsgrupper, 

ungkusker osv.  

Post 3 midler – Øremerket bredde og rekruttering samt 

utdanning av teknisk personell og konferanser.  

 

Håper på klar tildeling mot slutten av februar/ starten av 

mars.  

Ingen vedtak.  

5/21 Handlingsplan 

2021 

Det diskuteres ulike tiltak hvor en søker om Post 3 midler 

på bakgrunn av hovedpunkter som er skissert i rytterpolitisk 

dokument.  

 

Vedtak:  

Det søkes om midler til 

følgende tiltak:  

 

Stevnestøtte for 

arrangører/klubber med 

færre enn 25 startende for å 

http://www.rytter.no/


 

 2 

dekke dommerhonorar til 

evt. dommer nummer 2.  

 

Stevneveileder, utvikling av 

excelark-stevnesystem og 

veiledning for klubbene i 

nåværende system.  

 

Oppgradere hindermateriell 

på Starum/ Norsk 

hestesenter.  

 

Rekrutteringssamlinger som 

tilbyr enhver kjøre 

interessert en oppstart på et 

kjørekurs.  

 

Kronestøtte til arrangører 

som setter opp egne 

ungkusk klasser for 

children og junior.  

 

 

 

6/21 Jan/Februar 

aktiviteter og 

planer.  

Informasjon om tilbud for landslag og satsinggrupper i 

disse dager:  

 

- Antidoping Webinar  

- Felles trening for utøvere som satser mot nordisk og EM 

2021.  

 

Det kommer fortløpende informasjon om flere webinar for 

satsingsgrupper og landslag.  

Ingen vedtak 

7/21 Hederspriser til 

Grenkonferansen 

Hedersprisene for året 2020 fordeles, alle nominasjoner tas 

opp til diskusjon.  

Vedtak presenteres på 

grenkonferansen.  

 


