
 

NESTE MØTE:  

 
 

Møtereferat  
Fra: Møte i Sportsutvalg sprang (SU-S)  
Nr/år/dato: 31/10/2022 
Sted: Teams-møte 
Til stede: Thea Backe Jansen, Cathrine Tholo, Siri Evjen, Line Brusletto og Ingrid Dokmo 
Referent: Ingrid Dokmo - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede:  
Meldt forfall: Jan Auen Hafskjold, Siri Evjen 
Fravær: 
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./ år: Sakstittel: 

16/22 • Cuper 

Punkter drøftet: 

- 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. 

• SUS har blitt kontaktet angående ukvalifiserte ryttere i 

Kingsrød Grand Prix under Bærum Rideklubb sitt E/L stevne 

på Telenor Arena. Venter på tilbakemelding fra overdommer 

på hendelsesforløpet. 

• Terminlisten 2023 gir også en vintersesong. Fin flyt gjennom 

hele året.  

• Vinner av Lag NM trakk seg som arrangør, derfor ble 

sølvvinner, Drammen Rideklubb, forespurt, og de takket ja.  

 

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. 

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

plassering for gjennomføring. 

• Til diskusjon 

• Punkter drøftet: 

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

aldersgruppe. Kåre Champion. 

• Lage egen ponnistevner – mer miljø. Alle klassene.  

• Ponnimåling. I dialog med Sverige og Danmark. De skal ha i 

begynnelsen av året. Norge har booket Bjerke lørdag 4 mars 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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2023. 

 

18/22 • Norges Mesterskap 2023 

Arrangeres i Drammen i august for alle aldersgrupper. 

19/22 • Nordisk Mesterskap 

Drammen arrangerer Nordisk sprang og dressur/Para.  

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. 

• Vedtak: Laveste alder for ponni kat 2 og 3 settes til 9 år. 

Og maks alder på ponni kat 3 settes til 13 år.  

•  

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

• Vedtak: Nei, bedre å sette begrensning på 

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

Ekvipasjen samlet må før start på stevnet ha gjennomført 

tilsvarende høyde mesterskapet går i med 4 feil eller 

mindre på D-stevne. Resultatet må være oppnådd 

inneværende eller foregående år. Ekvipasjen kan ikke i 

løpet av inneværende eller foregående år ha vært 

plassert i klasser som er mere enn 10 cm høyere enn den 

aktuelle mesterskapsklassen. Eksempel: En ekvipasje som 

ønsker å starte klasse 1m kan ikke ha vært plassert i 

klasser over 1,10m. 

 

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

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

en endring? 

• Vedtak: Ponni bedømming. Stevnedag 1 – feil og stil. Dag 

2 bedømming 238.1.1. (Premie: sløyfe). Dag 3 

bedømming 238.2.2  

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

stevne å komme med info om sporten, stevnehjelp osv 

- Bruke post 3 midler på stevnehjelp til å gå bane osv 

med yngre deltagere.  

•  

23/22 • Norgesserien 
 

• Vedtak: Ha samme oppsett som Landsmesterskapet 

• Se over på landsmestersekap  
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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.  

• Ta en kontroll av distriksstevnene slik at de ikke 

utkonkurrerer hverandre. Be kretsene sende inn 

terminlisten til SU-S for å ta vare på arrangør osv 

• SU-S være strengere når de godkjenner stevneinvitasjon. 

På E og L stevne, så må de tilby 135 eller 140. Dette går 

på forutsigbarhet for kvalifisering til f.eks NM 

• I 2023, vil det kreves at det tilbys minst en MA på E og L 

stevner. Øvrige dager må høyeste klasse være minst 

MB/MB+5. Gjelder også ponni.  

• Kan arrangere Distriksstevne ponni + Landsstevne hest 

på samme stevne, eller omvendt.  

Tilbudet skal finnes. Er det 3 startende går klassen. Blir 

den kansellert så er det ok når påmeldingsfristen går ut 

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 

• Nyåret. Midt i uken? SU-S kommer tilbake 

• Kan man ha en rullering på unghestdommere? Som det er for 
feil og stil. Lage en liste over de med erfaring og 
bakgrunn/kunnskap. Hvem har ikke egen interesse? 
Få inn utenlandske dommere som er habile? Mer motiverende 
for å ha unghest i Norge? 

30/22 • Økonomi 
- Hva må gjøres for å bevare sporten og gjøre det mulig for 
flest mulig? 

• Diskutert: 

• Oppfordre til distriktsstevner? Ikke så dyrt og enklere å 
arrangere 

• Differansiere pris mer mellom D og E/L stevne. Heve prisen, 
viktig at store stevner bidrar til en god klubbøkonomi. Dette 
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for at de tørr å påta seg større stevner og har økonomi til å 
gjennomføre rekrutteringstiltak. 

• Vanlig klasse prises opp. Endre veiledende prisliste, men er 
opp til arrangør 
 

 
 
 

Neste møte: Sjekker opp når KR 1 er klart, tar møtet rett etter det  
 


