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President Per Anders Owren innledet med å spørre om noen følte seg inhabile i sakene i 
møteinnkallingen. To forhold ble nevnt: 

• Robert Ruud var ikke delaktig under utarbeidelsen av samarbeidsavtalen mellom 
Norsk Varmblod og NRYF 

• Rolf Nøstdal er ikke inhabil som styreleder i NRYFs datterselskap Compet IT 
 
SAK 01/12 PROTOKOLL 
 
Vedtak: 
Protokoll nr 8 av 8. desember 2011 godkjennes 
 
 
SAK 02/12 ÅRSREGNSKAPET 
 
Mesud Burzic informerte om at regnskapet ikke er ferdig revidert, grunnet uforutsette utgifter  
knyttet opp til NRYFs antidopingarbeid og foreløpig uavklart finansiering av dette området. 
Burzic legger til grunn at revidert regnskap vil foreligge på kommende FS-møte 19. april. 
 
Vedtak: 
FS tok regnskapet til etterretning. 
 
SAK 03/12  GRENUTVALGENE 
  
FS diskuterte generelle retningslinjer rundt oppnevning av grenutvalgene. 
 
Vedtak: 
Det utarbeidet et vedlegg til grenutvalgenes mandag inneholdende: 
Nye medlemmer til grenutvalget oppnevnes for to år, sittende medlemmer oppnevnes for ett 
år; alle med mulighet for forlengelse. I grenutvalget bør områdene toppidrett, bredde, teknisk 
personell, trener, administrasjon være dekket av medlemmenes kompetanse. Kjønnsbalansen, 
jf NIFs lov § 2-4, må ivaretas så langt som mulig. 
 
Det er FS som oppnevner medlemmer til grenutvalgene, samt leder. Oppnevningen foretas på 
første FS-møte etter årsskiftet. God tid i forkant av oppnevningen skal administrasjonen ha 
informert medlemsmassen om kommende oppnevning, om hvilken kompetanse som 
etterspørres og om at alle kan komme med begrunnede forslag innenfor fastsatt frist. På 
bakgrunn av innkomne forslag utarbeider administrasjonen forslag til FS. 
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Forts sak 03/12  
 
Vedtak: 
Følgende grenutvalg ble oppnevnt: 
 
Grenutvalget dressur: 

• Elisabeth Farbrot (leder) - 1 år 

• Christine Skodjereite – 1år 

• Else Haslevold – 1 år 

• Lars Lindø – 2 år 

• Lars Rasmussen – 2 år 

• Anne Gina Fredriksen – 2 år 

• Eva Ganzarain – 2 år 

Grenutvalget distanse: 

• Jan-Fredrik Furøy (leder) – 1 år 

• Kai Hanssen – 1 år 

• Gunhild Brattebø – 1 år 

• Arvid Sauge Johansen – 2 år. 
 
Grenutvalget feltritt: 

• Haldor Braastad (leder) – 1 år 

• Johan Møller – 1 år 

• Hege Trulsen – 1 år 

• Kjersti Fredriksen – 2 år 

• Elin Heistad 2 år 

• Tore Skedsmo – 1 år 
 
Grenutvalget kjøring: 

• Lene Kragh (leder) – 2 år 

• Mikkel Davidsen – 1 år 

• Monika Stubseid  - 2 år 

• Sofia Mikkelsen – 1 år 
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Forts sak 03/12 
 
Grenutvalget voltige: 

• Marit Wallø (leder) – 1 år 

• Ingebort Bjerregaard – 1 år 

• Carolin Haug – 1 år 

• Marte Espeland – 2 år 
 
Grenutvalg funksjonshemmede: 

• Helle Grigson (leder) – 1 år 

• Silje Gillund – 1 år 

• Hilde Stømner – 1 år 

• Liv Ryen Kristiansen – 1 år 

• Anita Bjorøy – 1 år 

• Kjell Ove Mattingsdal – 2 år 
 
Grenutvalg sprang: 

• Siri Evjen (leder) – 1 år 

• Stian Øgland – 1 år 

• Nina Braaten – 1 år 

• Terje Olsen Nalum – 2 år 

• Elisabeth Heber - 2 år 

• Wenche Lundberg Karlsen – 2 år 
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Sak 04/12 STATUS OM NY ORGANISASJONSSTRUKTUR OG SPORTSLIG 
SATSNING 

 
Ny organisasjonsstruktur 
 

 
Sport og utdanning: 

• Ansatt sportssjef m/ansvar for alle grener
• Ansatt utdanningskonsulent, midlertidig, 50 % stilling
• Omkalfatret internt på oppgaven teknisk personell

 
Organisasjon og bredde: 

• Bygge opp et kompetent klubbveilederkorps, for å styrke klubbene og unngå 
ytterligere oppsplitting

• Anlegg eget ansvarsområde innenfor organisasjonskoordinator
• Initiere, støtte og evaluere lokal

breddeansvarlig i GUene vil ha tett kontakt med breddekoordinator
 

Administrasjon 
Økonomi
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Kommunikasjon 
Marked og media
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Forts sak 04/12: 
 
Kapittel 7 i langtidsplanen: Konkurranse-/toppidrett (landslag) – sportssjef Nina Johnsen 
orienterte: 

• Det er avholdt møter mellom Grenutvalgene, sportskoordinator og sporssjef for 
avklaring av roller og oppgaver samt samarbeidet mellom de ulike instansene knyttet 
opp til landslagene.  

• Målet er å få sportsplaner og budsjett klar i løpet av februar i alle grener. Det er blitt 
utarbeidet en mal som gir et felles ståsted for alle grener i NRYF. 

• Jobber med konkrete tiltak for å fremme utøvernes bevisstgjøring om 
prestasjonsheving. Mental trening, fysisk trening, kost og treningsdagbok. Dette skal 
være på plass i aldersbestemte gruppers landslag og senior alle grener, i løpet av 2012. 

• Alle engasjerte innenfor landslagene har fått nye kontrakter. 
•  Informasjons- og kommunikasjonsrutiner mellom administrasjon, ledere, utøvere og 

GU er under utarbeiding. 
• Seminar for forbunds- og landslagsledere (evt trekke inn flere fagpersoner) under 

planlegging, hvor vi skal utarbeide langsiktige visjoner og planer frem mot OL  i Rio 
2016.  

• I dressuren ligger per i dag en rytter på 5. plass i FEIs rankingen for de individuelle 
som er kvalifisert til London 2012. Utøverne har fremdeles to stevner igjen å 
kvalifisere seg på (klatre på FEIs ranking liste). Uttaket vil være klart fra FEI 1. mars, 
spørsmålet er om Norge får med en eller to utøvere. Deretter vil Olympiatoppen 
plukke ut to til tre konkrete stevner hvor den/ de må vise resultater og progresjon frem 
til starten/ midten av juni. Da vil uttaket være klart. Olympiatoppen vurderer ut fra om 
kandidatene kan hevde seg blant de 10 beste i London.   

•  Kvalifisering til London for para. FEI har enda ikke klare kriterier for hvem og 
hvordan de skal ta ut til London. Tre av utøverne ligger høyt på rankingen, men det er 
hard konkurranse i de siste stevnene for individuell kvalifisering. 

 
Vedtak: 
FS ønsket en klarere avstandstagende fra NRYFs side i forhold til utøvernes bruk av alkohol 
og sigaretter; uttrykt gjennom sportsplan og utøverkontrakter. Det ble også etterlyst en 
klargjøring av begrepet ”ansvarlig person” i sportsplanen. Utover dette tok FS orienteringen 
til etterretning 
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Sak 05/12 ONLINE PÅMELDING  
  
Programvaren Online Påmelding er nå en del av Compet ITs datasystem Stevnepakken. For å 
utøve kvalifikasjons- og lisenskontroll bør OP gjøres obligatorisk for klubbene. Dette vil 
hindre startende som ikke er kvalifisert eller ikke har betalt lisens. En innføring av Online 
Påmelding som obligatorisk må gjenspeiles i reglementet.  
 
Vedtak: 
Online Påmelding gjøres obligatorisk.  
 
FS diskuterte deretter finansieringen av Online Påmelding, og da med det perspektivet at 
klubbene ikke skal belastes økonomisk for bruken av dette pr. startende. FS mente det ville 
være fornuftig å erstatte dagens stevne 20er (tidligere stevne 10er) med et startgebyr på kr 25- 
pr start. Gebyret belastes utøver, og splittes mellom kretsene, Compet IT og NRYF. Bruken 
av Online Påmelding pr. startende gjøres gratis for klubbene. Videre ble 
utviklingsmulighetene for Compet IT diskutert, og da spesielt opp mot. videreutvikling av 
nettbasert betalingsløsning for stevner, med et kontosystem for alle utøvere og klubber. I 
henhold til vedtatt budsjett er det lite rom for at Compet IT jobber videre med utviklingen av 
et slikt system. Et forprosjekt vil kunne igangsettes i løpet av 2012.  
 
Vedtak:  
Ordningen med stevne 20eren (tidligere stevne 10eren) legges ned. Utøver belastes med en 
startavgift på kr 25- pr start. Startavgiften påløper fra og med D-stevner. Startavgiften 
splittes på følgende måte: 
 

• For D-stevnene går kr 10- til kretsene, kr 5- til Compet IT og kr 5- til NRYF.  
 

• For L- og E-stevnene går kr 5- til Compet IT, mens kr 15- går til NRYF.  
 

• For alle stevnene, dvs D-, L- og E-stevner avsettes kr 5- til videreutvikling av 
nettbasert betalingsløsning for stevner, med et kontosystem for alle utøvere og 
klubber.  
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SAK  06/12 KRAFTTAK FOR RIDEBANER   

• TILDELING TIL FELTRITT/KJØRING  
• UTVIDELSE AV PERIODEN TIL OG MED 2013 

 
Tildeling til feltritt/kjøring: 
Den årlige hestelisensen på 300- går uavkortet til ordningen krafttak for ridebaner. I denne 
ordningen er det vedtatt at av 20 % av midlene skal gå til feltritt og kjøring. Resterende midler 
går til anlegg innenfor de andre grenene. FS har valgt å slå sammen årene 2010-2012 for å 
kunne forskuttere til flere anlegg. Til rådighet innenfor den øremerkede potten til feltritt og 
kjøring i den aktuelle perioden er kr 469 000-. 
 
FS skal behandle søknad innenfor felt/kjøring, fra Starum Hestesportsklubb til utbedring av 
terrengbanebunndekket. Totalkostnaden på kr 490 000-, det omsøkte beløp på kr 400 000-. 
Ihht vilkårene for tildeling dekkes inntil 2/3 av totalkostnaden på 490 000-, jf FS vedtak i sak 
36/09. 
  
GU-F og GU-K innstiller til FS om hva pengene skal brukes til. GU-F og GU-K er omforente, 
jf vedtak fra de respektive grenutvalgene, om at tildeling for perioden skal gå til Starum 
Hestesportsklubbs utbedring av terrengbanebunndekket. 
 
Forslag til vedtak: 
Starum Hestesportsklubb innvilges kr 327 000-- til utbedring av terrengbanebunndekket, jf 
søknad fra klubben og vedtak i GU-K og GU-F. En forutsetning for tildelingen er at den store 
sprangbanen på Starum skal kunne benyttes som oppvarmingsbane under kjørestevner.  
 

Utvidelse av perioden til og med 2013: 
Innenfor perioden 2010-2012 er summen til utbetaling til de øvrige grenene kr 1 877 000-. 
Det er allerede foretatt utbetalinger av omsøkte midler og gjenstående beløp er 35 000-. Til 
utbetaling gjenstår krav på kr 487 000-.  Årsaken til at vi ikke har midler til dekning av det 
bevilgede må delvis tilskrives at man la til grunn en årlig inntekt på 900 000- fra 
hestelisensen, noe som ikke ble innfridd. NRYF kan avkorte gjenstående utbetalinger, jf 
forbehold i tildelingsbrevene, noe som vil gi små tildelinger til gjenstående anlegg som har 
fått bevilget midler. Disse vil da høyst sannsynlig søke videre for neste periode. Dette vil 
kunne gi uønsket stans i bygge- og utviklingsarbeid. Eventuelt kan FS utvide perioden til også  
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Forts sak 06/12: 
 
å gjelde innkomne lisenser i 2013. Dersom man velger det siste alternativet vil ny 
søknadsperiode starte i 2014.  
 
Vedtak: 
Perioden for tildeling av ridebanebunner utvides til også å gjelde innkomne midler fra årlig 
hestelisens for 2013. Det åpnes ikke for nye søknader før neste periode, med oppstart 1. 
januar 2014. 
 
Sak 07/12 KLUBBNYTT 
 
Nye klubber etter styremøte 08.12.11: 
Hamar Ryttersportsklubb (godkjent AU 20.01.12)                      Hedmark Rytterkrets  
Sola Rideklubb                                                                             Rogaland Rytterkrets  
Holand Hestesportsklubb                                                             Nordland Rytterkrets  
 
Navneendring: 
Levanger og Innherred Hestesportsklubb                                     Nord-Trøndelag Rytterkrets  
(tidligere navn: Innherred Hestesportsklubb)  
 
Nedleggelser: 
Dalbo Rideklubb                                                                            Oslo og Akershus Rytterkrets  
Ytre Namdal Hestesportsklubb                                                      Nord-Trøndelag Rytterkrets  
Dyrhaugen Ponniklubb                                                                   Nordland Rytterkrets  
Foreningen for klassisk dressur                                                      Nordland Rytterkrets  
Håkvik Ride- og Kjøreklubb                                                           Nordland Rytterkrets 
 
Forslag til vedtak: 
FS tar ovennevnte til etterretning 
    
Sak 08/12 ORIENTERINGSSAKER  
 

1. Status i samarbeidet NRYF – JJ-horses:  
 
JJ-horses fremmet høsten 2011 forslag til NRYF, inneholdende to elementer: 
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Forts sak 08/12: 
 
Unghest championat: NRYF skulle ha eierskapet til championatet, JJ-horses ville 
sponse premiene med 200 000- pr år over en periode på tre år. Ett av vilkårene var at 
NRYF ikke skulle ha arrangementsansvar for andre unghest championat i dressur.  
Unghest samlinger: JJ-horses ville sponse samlingene med 100 000- pr år over en 
periode på tre år. Ett av vilkårene var at forberedelse og uttak av ekvipasjer til unghest 
VM i dressur skulle skje i tilknytning til samlingene. 
 
NRYF holdning har vært at unghestVM er et tiltak for å støtte de enkelte lands 
nasjonal stambok og avl. Dette finner vi støtte for i FEIs stevneinvitasjon til 
arrangementet samt uttalelse fra WBFSH. Vi ser at også Dansk Varmblod følger dette 
prinsippet. Med dette som ståsted har vi inngått en samarbeidsavtale med NV. Avtalen 
slår fast at en nødvendig forutseting for å konkurrere om uttak er 
førstegangsregistrering i NV. Videre reguleres NRYFs og NVs roller i prosessen rundt 
tilblivelse av uttakskriterier samt selve uttaket. JJ-horses er informert om innholdet i 
samarbeidet mellom NRYF og NV og har på bakgrunn av dette trukket tilbudet 
tilbake. 
 
Avtalen vil bli lagt ut på rytter.no i løpet av kort tid, det samme med kriteriene for 
uttak. 
 
FS medlem Kristin Andresen informerte om at en ny stambokførende organisasjon er 
under etablering i Norge. FS var enige om at dette må man ta stilling til på det 
tidspunktet en slik organisasjon er etablert. 

 
2. Høring – justerte satser på tilskudd til rideanlegg 
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Forts sak 08/12: 
 
 

 
 

3. Tony Andre Hansen som NRYFs antidopingambassadør.  
Adm har, i samråd med Antidoping Norge og NIFs kommunikasjonsavdeling, inngått 
en avtale med Tony Andre Hansen om felles innsats mot doping. Budskapet er arbeid 
for hestevelferd og fair play. Vi tror at Tony Andre Hansen, gjennom å ta dette 
ansvaret, vil kunne fungere som en bevisstgjørerer for medlemsmassen.  
 
Status RASK 

• Laget RASK handlingsplan 
• Invitert FS, RASK-ambassadører, ledere av div komiteer, trenere, lagledere og adm til 

RASK-seminar i mars 
• Snakke/t om RASK på div samlinger og grenkonferanser 
• Satt opp en RASK-pris, i samarbeid med Horze 
• Inngått samarbeid med Tony Andre Hansen om at han skal være NRYFs antidoping 

ambassadør 
• Etablerer Alvøen rideklubb som RASK-pilotklubb 

 
 
 
 
 
 
 



  REFERAT   Side av sider: 11/15 

 

 
NORGES RYTTERFORBUND 

Fra  
 

Nr/år. 
1/2012 

Den 
09.02.2012 

Medlemmer tilstede: Per Anders Owren, Ingvild Østli , Rachid Bendriss, Rolf Nøstdal, Robert Ruud, , Kristin Andresen, Lill 
Svele, Esther Hoff 
 
 
 

Sekretær: Kathinka Mohn 
 

Andre til stede: Mesud Burzic sak 02/12, Nina Johnsen sak 04/12 
 
Forfall medlemmer: Berit Kjøll, Anne Kristin Mathiesen Fraværende medlemmer: 
Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: 
Etisk råd, kontrollkomité 
Saksnr/år Sakstittel/tekst. 
  

 

FS referat februar 2012.docx  11 
 

Forts sak 08/12: 
 

4. FS-representasjon på NMene  
Dato For hvem Hvor Hvem fra FS/adm 
1-3 juni Distanse, CEI 1* og CEI2* Froland Robert 
5-8 juli Islandshest Biri travbane, Sleipnir Per Anders og Lill 
12 juli  Fjordhest NM Voss, Osterøy RK Rolf og Lill 
13-15 juli Feltritt, nordisk Starum Per Anders 
1-5 august Sprang; s, ur, j,p Epona Robert og Rolf 
9-12 august Sprang, lag Drammen Per Anders 
9-12 august Dressur, også FH Nes Rideklubb Lill og Kristin 
11. august Distanse Froland  Robert 
17-19 august Sprang, lag, ponni Arendal Robert 
1-2 september Feltritt Starum Anne Kristin 
8-9 september Dressur, lag, også FH Ellingsrud Rytterklubb Lill?? 
16 september Feltritt, lag Sørum/Skedsmo Anne Kristin 
6-7 oktober Dressur, hallmesterskap, 

også FH 
Drammen Per Anders 

26-28 oktober Sprang innendørs;  s,ur, 
unghest 

Arendal Robert 

2-4 november Sprang innendørs; j Rogaland Rolf 
9-11 november Sprang innendørs; p, 

children 
Hønefoss Robert og Rachid 

 
 

5. HESTEGALLA 
Vellykket hestegalla er gjennomført. Dette er et arbeidskrevende prosjekt (ca 20 % 
stilling – i all hovedsak i høstsemesteret), og administrasjonen ønsker forslag til 
frivillige som kan bistå oss i dette arbeidet. 
 

 
SAK 09/12 ORIENTERINGSSAKER 
 

• Rankingsystem og stevnepoeng, KR I kap 8, § 184: adm bes se på om bestemmelsen 
bør endres 

 
• Adm bør vurdere å opprette brukerpanel i alle grener 

 
• SFF-møte 15. februar, Per Anders og Katinka deltar, SF vurderer deretter NRYFs 

medlemskap.  
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• Medlem av NIFs presidentskap, M. Custos, kommer på FS-møte 19. april; hun vil bla. 
informere om O L – søknaden. 

 
• Nordisk samarbeidsmøte vil avholdes i april, Per Anders og Nina deltar fra Norge 

 
• Kommende FS-møter bør ikke vare lenger enn 4 timer. Det ble besluttet at 

oppstartstidspunkt endres til kl 15:00. Møtet 28. juni holdes på Konglungen, med 
sosialt samvær etter møtet. Foreløpige tema på kommende FS-møter: 
 

o 19.april: kap 6 i langtidsplanen: Bredde, O L søknad, Compet IT, SFF 
o 28. juni: kap 11 og 23 i langtidsplanen: Informasjon, marked og 

sponsorvirksomhet, NRYFs 100 års jubileum i 2015, Hest og Helse 
o 30. august: kap 4 i langtidsplanen: Organisasjonen 
o 18. oktober: kap 5 i langtidsplanen: Utdanning 
o 13. desember: kap 9 i langtidsplanen: Anlegg 

 
.  
Sak 10/12 REGLEMENTSENDRIINNSTILLINGER FRA TK TIL FS – KR 2012 
 
Følgende saker ble behandlet på TK-møtet 21.10.2011 med innstilling til FS (policy-saker) 
 
 
1 - § 116 HABILITET  
 
Forslag fra TKr til ny tekst: 
 

§ 116 – Habilitet 

1. Ingen bør – så langt det er praktisk mulig – gjøre tjeneste som overdommer/appellkomite, 
dommer, chief steward eller stevneveterinær dersom vedkommende har følgende 
tilknytning til noen deltagende hest eller rytter: 
- eier av hest 
- slektning av rytter i opp- eller nedstigende linje, eller i sidelinje så nær som søsken, og 

fosterfar, fostermor eller fosterbarn; 
- ektefelle, forlovet eller samboer med rytter 
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- trener for rytter eller hest i løpet av de 3 siste måneder, uansett gren 
- andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; 

f.eks. nært vennskap, klientforhold 
Under mesterskap skal ingen ha en slik funksjon.  
 
2. Deltagende rytter skal aldri ha en funksjon som nevnt under pkt 1.  
I mesterskap kan deltagende rytter i klassen ikke være sprangbanebygger eller 
feltbanebygger. 

 
3. Kravet til habilitet gjelder hele den aktuelle aktiviteten vedkommende skal bedømme 
(f.eks. klasse, veterinærbesiktning) eller har myndighet til å regulere (f.eks. tilsyn under 
fremridningen) 
 
4. Ansvar for å vurdere egen habilitet og melde seg inhabil i hht til denne paragrafen ligger 
alltid på vedkommende selv. Arrangøren har også plikt til å ta hensyn til forhold arrangøren 
selv blir kjent med som tilsier at vedkommende vil være inhabil. 
 
5. Dersom det etter at den aktuelle aktiviteten er slutt viser seg at vedkommende var inhabil, 
blir avgjørelser vedkommende har fattet, likevel stående dersom det ikke nedlegges protest.  
 
Vedtak: 
TKs forslag til ny tekst vedtas. 
 

2 - § 144.2 AVGIFTER 
Avgiftenes størrelse er et stadig tilbakevennende tema. Bør det stå noe i KRI om 
beregningsgrunnlaget? Kan det kreves ekstra avgift på kr 100,00 for utenlandske dommere, 
særlig når arrangøren blir pålagt å bruke utenlandsk dommer? 
 
 
Forslag til FS 
Det bør ikke foretas endringer i gjeldende regelverk. 
Beskrivelse av gjeldende policy bør legges ut på NRYFs hjemmesider (FS eller adm?) 
 
Vedtak: 
Det foretas ingen endringer i gjeldende regelverk 
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3 - § 142 SANITET 
Det ble nedsatt en komité for flere år siden for å utrede behovet for skjerpede krav til sanitet i 
aktuelle grener. Etter ett møte gikk arbeidet i stå. Saken ble etterlyst i forrige TK-møte for 2 år 
siden. 
Innstilling til FS 
Adm oppfordres til å ta initiativ til at arbeidet kan tas opp igjen. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen bes om ta initiativ til at dette arbeidet gjenopptas. 
 

4 - FORBUD MOT PISK 
Forslag om å forby pisk helt i sprang og dressur (fremridning og start) av hensyn til 
hestevelferden.  
 
Hovedmomenter fra diskusjoner 
Ikke aktuelt uansett å forby for kjøring eller voltige, der pisken er den drivende hjelpen, eller 
for FH med pisk i hht klassifisering. Er allerede forbudt i distanse. 
Pisk er tillatt etter FEIs reglement med en del begrensninger, som for det meste tatt inn i KR, 
med unntak for de laveste klassene i dressur (som FEI ikke regulerer)  
Er det pisken i seg selv som er problemet, eller heller bruken og stewardtjenesten? Sporer og 
bitt kan også brukes slik at det påfører hesten smerte og skade. 
 
Innstilling til FS 
Det bør ikke innføres forbud mot pisk i sprang og dressur ut over de krav som gjelder. 
 
Vedtak: 
Det innføres ikke ytterligere forbud mot pisk i sprang og dressur. FS vil på et senere tidspunkt 
ta dette tema opp til en bredere diskusjon. 
 
 

5 - SIKKERHETSVEST 
Kravet om sikkerhetsvest, i sprang, feltritt (sprangprøve og terreng) og kjøring maraton bør 
gjelde ut det året rytteren fyller 18 år. 
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Vedtak:  
Kravet til  sikkerhetsvest gjelder ut året rytter fyller 18 år, og gjelder for sprang, feltritt 
(sprangprøve og terreng) og kjøring maraton. 
 
6 - KLUBBSTEVNER 
Er det fortsatt behov for utvidet klubbstevne? Eller bør antallet klubber reduseres; de ble i sin 
tid utvidet fra 3 til 5 inviterte. 
 
Innstilling til FS etter Kretsledermøtet 22.10.2011 
a) Antallet begrenses til 2 inviterte klubber utenom egen klubb. 
b) Krav om Grønt kort (samme som for Drive In). 
c) Forenklet type stevnerapport til kretsen (må utvikles). 
d) Krav om at inviterte klubber skal navngis i hht Tillegg 4.5.b) 
 
Vedtak: 
Antall deltakere på utvidet klubbstevne kan fortsatt være opp til fem klubber. 
Krav om Grønt kort (samme som for Drive In). 
Forenklet type stevnerapport til kretsen. 
Krav om at inviterte klubber skal navngis i hht Tillegg 4.5.b). 
    
 

 
 


