
 

NESTE MØTE:  

 
 

Møtereferat  
Fra: Møte i Sportsutvalg sprang (SU-S) 
Nr/år/dato: 19/09/2022 
Tilstede: Thea Backe Jansen, Nina Johnsen, Cathrine Tholo, Mikael Kolind, Siri Evjen, Tony 
Andre Hansen, Solveig F. Newermann, Tom Vidar Gjeldnes, Line Brusletto og Ingrid Dokmo 
Referent: Ingrid Dokmo - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede: Stein Endresen (via teams) 
Meldt forfall: Jan Auen Hafskjold 
Fravær: Ingen 
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./ år: Sakstittel: 

16/22 • Cuper 

- Hva skal endres til neste år? 

- Prioritere ponni-cuper – Se til Sverige med annen 

bedømming 

- Se på plassering på terminlisten for å få flest mulig 

startende 

- Skal arrangør selv få bestemme hvilke dager cupen skal gå? 

Viktig å tenke på økonomi, skolefri, regioner 

 

- Burde kvalifisering vært som man har startet med i Sverige. 

Dvs at det 2 beste fra hver måned i løpet av året er 

kvalifisert? 

- Samme type kvalifisering til Lillestrøm? 

- Diskusjon om høyden i Mariero Cup for ponni skal endres, 

har fått tydelig signal fra sponsor om at det ikke er ønskelig 

fra deres side at cupen endres.  

- Endelig avgjørelse av cupene tas på neste Su-S møte  

• Til diskusjon 

• Punkter drøftet: 

- Terminliste – hvor og når cupene går. Spres mer rundt? 

- Skal Walber cup settes opp igjen mot Lillestrøm? 

- Endre statuttene på hvordan man kvalifiserer. Kvalifiserer 

de to beste fra hver måned. Svensk modell 

- Skal cup-prisen gjelde rytter eller hest eller begge deler? 

- Banebyggere følger ikke oppsettet til statuttene. F.eks 

vanngrav – dette følges opp med banebyggerne fremover. 

 

 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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17/22 • Ponni-sporten 

- Hvordan få opp rekrutteringen 

- Se på formatet til konkurransene – fremover ønsker vi å 

oppfordre arrangørene til å lage klasser det er morsomt å ri. 

- Dette er for barn, kan man lage klasser som er mer gøy? 

Kostymehopping i LC? Lek og moro? 

- Ha for eksempel en kvalifiseringsklasse lørdag, og finale 

søndag og da blir man Champion av noe. Kan det være 

motiverende? 

- Statistikk på antall starter. Hvor er nivået på antall 

startende. Når på året er trykket størst? 

- Ponni-måling, når sette opp måling? Prisen for å arrangere, 

plassering for gjennomføring. 

• Til diskusjon 

• Punkter drøftet: 

- Pushe ut ideer til arrangørene. 

- Ha klasse med startende i alle aldre, men premiere etter 

aldersgruppe. Kåre Champion. 

- Når passer ponnimåling best på året? 

 

18/22 • Norges Mesterskap 2023 

- Hva gjør vi gjøre til neste år? 

- Skal høyder endres i de aldersbestemte klassene? 

- Skal NM senior gå så tidlig på våren? 

- For at det skal være lønnsomt og attraktiv for arrangør, så 

bør man kunne ha andre klasser parallelt.  

 

Til diskusjon 

• Punkter drøftet 

- NM være uttaksstevne? Kræsjer med 

eksamen/konfirmasjon 

- Lage NM større, mer attraktivt, flere klasser.  

 

19/22 • Nordisk Mesterskap 

Drammen har søkt sprang og dressur/Para 

 

Til informasjon 

20/22 • Uttak 
- Bør det tas på nasjonale stevner, ikke internasjonale 
stevner.  
- Enklere med rekruttering  
- Flere har mulighet for å delta og vise seg frem for 
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landslagsledelsen 
 
Til diskusjon: Uttaksstevner legges til stevner i Norge som ett 
ledd til å få i gang bedre rekruttering til sporten 

• Punkter drøftet: 
- Passe på formulering, er det observasjon eller uttak? 
- Viktig at banebygger bygger etter statutter der det gjelder.  

 

21/22 • Rekruttering til sporten 

- Ettermiddagsstevner, få klasser settes opp, lavterskel, 

trening 

 

Til diskusjon: Innspill 

• Punkter drøftet: 

- Rideskolene gjør mye – ligger hos klubb/krets 

- Burde NRYF legge føringer om grønnkort osv til rideskoler. 

Da kan de markedsføre seg som en del av NRYF.  

- Penger som da kommer inn kan tilbakeføres til sporten.  

- Bedre kommunikasjon mellom privat drift og klubbene 

22/22 • Landsmesterskapet 

- Bør aldersgrense for kat 2 og kat 3 være lavere enn i 

dag? I dag kan alle ri fra det året man fyller 11 år. 

Endres til 9 år. 

- Bør det være maks alder på kat 1 i LB? 

Tiltak: Nei, bedre å sette begrensning på 

plassering/resultat i f.eks LA/LA+5 

- Det er for mange klasser med bedømming feil og stil. 

Hva er intensjonen? Har den ført til noe? Er vi klare for 

en endring? 

- NRYF burde ha stand, mange nye ryttere og ett flott 

stevne å komme med info om sporten, stevnehjelp osv 

• Til diskusjon 

• Punkter drøftet: 

- Maks alder på kat 3 –Settes til 13 år- 

 

 

 

23/22 • Norgesserien 
- Hva skjer med denne neste år? 
- 4 divisjon bør ikke gå med bedømming feil og stil hver dag. 
Skaper mye papirarbeid, tar mye tid, og krever ekstra 
dommere og blir derfor dyrere for arrangør.  
- Statuttene må ligge ute i god tid for å unngå forvirring som 
skjedde i år.  
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- Lite økonomisk å arrangere Norgesserien sammen med NM-
lag hos arrangører med kun en bane. De som ikke kvalifiserer 
til finalen reiser da hjem siden det ikke er andre klasser og ri, 
og taper dermed inntekt i kiosk osv.  
- Startavgift og oppstalling er ikke nok til å dekke kostnadene 
for arrangør.  

• Til diskusjon 

• Punkter drøftet: 
- Det vil i år bli arrangert landsmesterskap for lag i stedet for 
Norgesserien. 
- Kun ett lag fra hver divisjon 
- 4. divisjon skal gå med en dag feil og stil og to dager med 
clear round. 

 

24/22 • Distriktsstevne 

• Punkter drøftet: 

- Vi vil vurdere å endre systemet for godkjenning av 

stevneinvitasjoner for D-stevner for å unngå overlapping 

mellom kretsene.  

- SU-S ønsker en gjennomgang av stevnekategoriene som 

passer bedre med dagens formater.  

25/22 • Sprangkonferanse 

- Skal det avholdes i år? Når? På teams? 

- Thea kommer med dato? 

• Vedtak: Ha det på nyåret 

26/22 • No-Show og påmeldingsfrister 

I henhold til KR I 

§ 144 – Påmelding til stevner 1. Påmelding a) 

Påmeldingsfristen skal som hovedregel være senest 1 

time før klassen begynner. Det kan settes en tidligere 

frist i grenreglementene. Arrangøren kan i 

stevneinvitasjonen sette en tidligere frist enn 

reglementets minstefrist, og en tidligere frist for 

påmelding med oppstalling enn for påmelding uten 

oppstalling. Dersom det ikke er satt noen frist på 

bestilling eller avbestilling av oppstalling, er det 

påmeldingsfristen som gjelder. Påmeldingsfristen skal 

angis i stevneinvitasjonen og utgår kl. 18.00 på den 

fastsatte 

 

Punkt 3 avgifter under samme paragraf 

c) Påmelding til stevne er bindende. Bare hvis 

påmeldingen blir trukket tilbake i så god tid at meldingen 

er gitt til arrangøren før påmeldingsfristen utløper, fritas 
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rytteren for å betale 

startavgift/stevneavgift. Avgift til oppstalling og 

veterinærkontroll faller bort bare dersom rytteren 

melder avbud innen påmeldingsfristen, hvis ikke 

arrangøren har satt en annen frist i stevneinvitasjonen. 

NRYF-avgiften skal bare betales av ryttere som faktisk har 

startet (jf § 144.3.a). Dersom en påmeldt rytter ikke har 

trukket påmeldingen innen fristen(e) gitt i KR og 

stevneinvitasjonen, skal arrangøren innkreve avgiftene så 

raskt som mulig. Dersom rytteren ikke har gjort opp sine 

forpliktelser innen den frist arrangøren har satt i 

innkrevingen, skal arrangøren purre på betalingen med 

tillegg av et gebyr på 2 B (KR I Tillegg 7), med kopi til 

NRYFs administrasjon. Dersom betalingsplikten etter 

dette ikke blir overholdt, skal arrangøren rapportere 

forholdet til NRYFs administrasjon innen 6 måneder etter 

stevnets slutt for oppfølging. 

• Svar/løsning:  

- Det står ikke noen ting om avmeldingsavgift, men 

arrangør kan sette dette inn i stevneinvitasjonen.  

- Arrangør kan også sette at de ikke aksepterer 

etterpåmelding etter fristen er satt.  

- Veterinærattest er ikke lenger godkjent som fritak for 

avmeldingsavgift 

- Arrangør bør bli flinkere til å håndheve reglementet 

 

 

27/22 
 

 

• Horse of the Year 
Vi ønsker å arranger Horse of the year show på et større 
stevne I 2023. Forslag kommer.  

28/22 • Unghest 
- Unghest treninger i vinterhalvåret 
- Banetrening med trener fra forbundet 
- Oppstart oktober/november. 
- Grenland, Bergen, Stavanger 
- Første samling oktober/november – pilotprosjekt 
- Skape vekst, motivasjon, miljø, trening alle med unghest 
- Er det økonomisk støtte eller selvfinansiering? 
- Dele i 2 grupper 
- 3 samlinger i vinterhalvåret.  

• Tiltak gjøres for å øke nivå på unghest 

29/22 • Registrere aktivitet på rideskolene 
Nina har hentet ut statistikk 
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• Punkter diskutert: 
- Kan lisenser/medlemskap være en form for gulrot for flere 
medlemskap og aktivitet? 

30/22 • Økonomi 
- Opphold stevneplass. Egen pris – se til Sverige og Danmark 
- Hvor vil vi i fremtiden? 
- Hva må gjøres for å bevare sporten og gjøre det mulig for 
flest mulig? 

31/22 • Ekstra sak/Kvalifiseringer 
- Bør det være noen form for kvalifisering for å kunne ri 
internasjonale stevner? Su-S ønsker innføring av kvalifisering 
for å løse internasjonal lisens. Sportsjef lager utkast til krav.  
- Nivået skal ligge på høyde 1.10/1.20 Landsstevne 
inneværende/foregående år.  

 
 
 

 
 


