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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat 

Fra møte: Sportsutvalg Kjøring – Microsoft Teams  

Nr 1/år/dato: Nr. 3/ 2021/ 16.03.2021 

Tilstede: Elin Hilling, Joakim Lund Støen, Aud Norumgaard, Martine B. Thorsen (Sportskoordinator 

administrasjonen)   

Forfall: Harald Løtuft 

Referent: Martine B. Thorsen  

 
  

 
 
 

Sak  Innhold Informasjon  Vedtak 

9/21 Handlingsplan • Utarbeide støtteordning for ekstra dommer til stevner, og støtte 

stevner med rene ungdomsklasser (skal revideres og 

godkjennes årlig i forbindelse med søknad om økonomiske 

midler) 

• Stevneveileder 

• Hvis tilskudd til stevneveiledning; sette noen retningslinjer  

• Gjennomgå hedersprisordningen, kategorier 

ognominering/avstemming, “premie”  

• Gjennomgå Norgescup og championat 

• Klarere linjer for hva som er TKK arbeid og hva som er SU-K 

arbeid  

• Prosjekt hinderpark Starum 

• Prosjekt utstyrshenger/hesteambulanse 

 

Ansvarsområde:  

Sportsutvalget i 

samråd med 

Sportskoordinator 

og TKK.  

15/21 FEI Lisens Hest  Av de 900 kr som betales inn til FEI hestelisens årlig har SU-K 

refundert disse årlig tilbake til kuskene. Av disse 900 kr går det 100 kr i 

registreringsavgift til FEI når vi registrerer hestene i FEI Databasen.  

Fra og med 2021 vil det derfor trekkes 100 kr av disse 900 til selve 

registreringen i FEI.  

Dersom FEI 

lisens Hest 

refunderes i 2021 

refunderes altså 

800 kr per hest.  

16/21 Autorisert 

dommer og 

steward til 

Nordisk 

Mesterskap 

Administrasjonen og Sportsutvalget sin leder har fått henvendelse fra 

Danmark. Ved Nordisk skal Norge sende en dommer og en steward som 

teknisk personell til Mesterskapet  

Martine kontakter 

dommer og 

steward med 

forespørsel om 

deltagelse.  

17/21 Samling for 

Landslag og 

Satsingsgruppe 

på Starum i 

April 

Må dessverre avlyses grunnet høye smittetall, restriksjoner/ 

anbefalinger på reise over regionsgrenser og usikkerhet rundt 

restriksjoner ved gjennomføring.  

Avlyst.   

18/21 Smittevernregler 

Kjørestevner 

Elin har oppdatert smittevernregler for kjørestevner.  

 

Se rytter.no:  

 

19/21 Stevneveileder Det er satt ned en gruppe med frivillige som har meldt sin interesse til å 

danne en stevneveileder. De planlegger i nærmeste fremtid en «mini» 

arrangørkonferanse for arrangører som måtte ønske det før sesongstart.  

 

 

Når stevneveilederen er klar publiseres den på rytter.no  

Elin holder i dato 

og planlegging av 

«mini 

konferanse».  

http://www.rytter.no/
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20/21 Equipe Status:  

Utvikling av kjøremodulen ble satt på pause da store endringer i FEI 

reglementet i dressur og sprang gjorde at det måtte oppdateres i allerede 

eksisterende moduler. Etterspør jevnlig oppdatering og handlingsplan 

på utvikling av kjøring.  

Ingen vedtak.  

21/21 Felles Carnet Martine har laget et Google forms hvor de som ønsker kan melde inn 

sine reiser til felles carnet. Det publiseres på rytter.no når landet kan 

åpnes for flere internasjonale deltagelser.  

 

22/21 DMP stevne 

over to helger 

Fått inn forespørsel om det lar seg gjøre å arrangere et DMP stevne over 

to helger.  

Joakim følger 

opp innspill og 

skriver forslag til 

forespørsel som 

sendes TKR.  

 


