
 

NESTE MØTE:  

 
 

Møtereferat  
Fra: Møte i Sportsutvalg sprang (SU-S)  
Nr/år/dato: 20/01/2023 
Sted: Teams-møte 
Til stede: Thea Backe Jansen, Cathrine Tholo, Siri Evjen, Line Brusletto, Stein Endresen, Kjersti 
Fotland og Ingrid Dokmo 
Referent: Ingrid Dokmo - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede:  
Meldt forfall:  
Fravær: 
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./ år: Sakstittel: 

1/23 Møteplan 2023 
Mandag kl 10 hver 6 uke start dato 20 januar 
Mandag 27. februar kl 10.00 
Mandag 24. april kl 10.00 
Mandag 5. juni kl 10.00 
Mandag 7. august kl 10.00 
Mandag 18. september kl 10.00 
Mandag 30. oktober kl 10.00 
Mandag 11. desember kl 10.00 
 

2/23 Hvem har ansvar for hva? 
Toppsport – Stein og Thea 
Bredde – Line og Cathrine 
Reglement og Teknisk personell – Kjersti 
Terminliste og propper/cuper – Siri og Stein 
Unghest – Stein hjelper til og Kjersti 
 

3/23 Stevnerapporter 

Legger til Kjersti som mottager 
Lage en oversikt over innmeldte saker/feil 

4/23 Unghest 

Vi ønsker å utvikle et forum for alle ryttere som har unghest 
basert på en utdanningstrapp for hest og rytter. I dette forumet 
ønsker vi å knytte til oss kompetente trenere som kan være med 
og utvikle konseptet med treninger som inkluderer de regioner i 
landet hvor det er aktuelt. 
I tillegg vil vi se på muligheten av å legge forholdene til rette for 
felles samlinger for profesjonelle utøvere som har flere 
unghester, blant annet gjennom å leie ridehaller eller utebaner 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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flere steder i langet slik at de profesjonelle kan møtes for å ha 
banetreninger og utveksle erfaringer. Dette vil gi miljøtrening til 
hestene og forberede dem til flere stevnearenaer. I slike 
samlinger vil der ikke være trener til stedet. 
Vi bruker tiden framover til å utvikle dette slik at vi har klar et 
konsept for til sensommer /høst 
 

5/23 Årshjul/handlingsplan 
 
Søke om midler. Må sendes inn innen 20. februar 2023 

SU-S ønsker å søke om midler til Norgesserien. Se punkt 8/23 

Planlagte SU-S møter, se møteplan pkt 1/23 
SU-S ønsker å se på reglement/bedømming for å tilpasse hestevelferd 
og ridevelferd. Kan noe endres? 
SU-S ønsker å få i gang en klassebedømming som belønner god ridning 
 
30. august – åpner opp for forslag til reglementsendringer til alle KR 
TKr trenger innspill til reglementsendring til KR I senest 3 uker før TK-
møte.  
1. oktober - Frist for innsending reglementsendringer 
Nina kaller inn til møte med alle lederne fra SU for å gå gjennom saker 
som har kommet inn. 
Siste helg i oktober – TK-møte, leder av SU-S må representere her 
15. november – portal åpner for å melde interesse til sportsutvalg og 
komiteer 
25. november – portalen stenges 
November - Arrangørkonferanse 
20. desember - Vedtatte endringer reglement sendes inn 
20 desember – sportsutvalg innstille medlemmer til komiteer. Hvem 
informerer fra SU-S 

 

Unghest 
Ponni – lave klasser for ponni for å skape rekruttering 
Feil og stil dommere – få tilskudd til klubbene slik at kostnaden 
dekkes.  

6/23 Frister for reglement 
1. oktober - Frist for innsending reglementsendringer til SU-S 
20. desember - Vedtatte endringer reglement sendes inn 
 

7/23 Referat Siri og Stein 
Stein og Siri var til stede på SDK konferansen i Lillestrøm 7-8 
Januar. De holdt en presentasjon der de la frem hva S-US er 
opptatt av ift teknisk personell. De opplevde som veldig 
konstruktivt å delta på konferansen. 
Det ble tatt opp at det er viktig at tilbakemeldinger som kommer 
til S-US gjennom stevnerapportene blir tatt tak i på en 
systematisk måte. Det har ofte vært forhold på kretsnivå som er 
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problematiske – S-US tar problemstillingene videre til 
administrasjonen i NRYF. Videre ble det diskutert at det ofte blir 
godkjent stevneinvitasjoner på kretsnivå som inneholder feil 
eller er satt opp på en lite hensiktsmessig måte.  
SU-S ønsker å bli invitert inn på neste kretsledersamling for å 
drøfte problemstillingen. 
  

8/23 Norgesserien 
Det har kommet flere henvendelser fra folk som savner 
kvalifiseringsstevnene til Norgesserien. Finalen har de siste årene vært 
åpne for alle klubber uten kvalifisering i forkant og noen savner det 
gamle formatet. 
S-US hadde noen utfordringer rundt gjennomføringen av tidligere 
format - Det var tradisjonelt stor oppslutning på 1. 
kvalifiseringsstevne, men stort frafall på 2. kvalifiseringsstevne. (Første 
er inne, andre er ute) – hvilket førte til at flere arrangører slet med å 
gjennomføre.  
Norgesserien har ikke fungert så godt på landsbasis, men vært veldig 
vellykket i enkelte kretser. Vi tror dette skyldes store forskjeller på 
reisevei og kostnader i de forskjellige kretsene. S-US vil evaluere 
Norgesserien svært nøye gjennom årets sesong – aspekter som må 
evalueres er b.la; regionsindeling, format på kvalifiseringer, tidspunkt 
for kvalifiseringer, antall osv. 
Bredde og rekrutterings komitteen tar dette arbeidet videre. 
 

9/23 Øvrig/annet 

• Det har kommet spørsmål fra administrasjonen om hvordan 
samarbeidet mellom komiteene i sprang fungerer? 
Tenker/handler i samsvar med hverandre og retningen man 
ønsker å gå?  
Nåværende løsning fungerer fint med møter etter behov.  

• Prisøkning på lisenser rytter/hest – SU-S savner informasjon 
fra NRYF om økte priser. 
SU-S etterlyser også informasjonen om påmeldingsgebyr for 
FEI stevner 

• SU-S ser på nye maler for D- og L/E-stevner med priser for 
start og premier. 

 
 
 

Neste møte: Mandag 27. februar kl. 10.00 
 


