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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Referat SUS 2. juni 2022  

  
Tilstede
 :  

Jan Auen Hafskjold, Heidi Næsselqvist, Ingrid Dokmo, Backe Jansen, Siri Evjen og 
Cathrine B Tholo  

Ikke 
tilsted:  

Stein Endresen, Mikael Kolind og Line Brusletto  

Fra :  Heidi Næsselqvist og Ingrid Dokmo 

Dato :  02/06/2022  
Sted :  Teams kl. 12.00  

  

  

Saksliste  
  
Sak 13/22 Orienteringssak  
Info fra leder i SUS om endring i KR II utdanningsklasse: 7.2 Utdanningsklasse kan arrangeres på alle 
stevnenivå, i klassenivå t.o.m. 125/LA+5 cm som ikke har bedømming Clear Round.   
  
Vedtak: OK fra SUS om endring som blir gjort av TKR i KR II.  
  
SAK 14/22 Cuper 2022  
Det har kommet inn spørsmål om hvor vidt arrangør bør ha anledning til å sette opp en åpen 120 
klasse samme dag som Felleskjøpet cup er satt opp.   
Pga cup’en går i 120, så byr det på problemer for de som vil skolere/starte en åpen klasse for å 
videreutvikle hesten sin, men ikke har interesse av å kvalifisere seg i Felleskjøp-cupen.   
Flere forslag er lagt frem:  

•  1 cupavgift per rytter - kan kun kvalifisere med 1 hest. Rytter kan da starte flere hester 
i klassen.   
• Arrangør kan sette opp utdanningsklasse etter cupklassen.   
• Ticket-løsning, slik at klassen kan gå samlet, men de som vil delta i cup må kjøpe 
tilleggsbillett.  

  
Det er flere spørsmål rundt cuper generelt, og det bør evalueres til høsten. Flere løsninger diskutert, 
men i år får man fortsette som det er, men at man må se på annen løsning for cuper til neste år.   
  
Vedtak: Leder is SUS svarer.  
  
SAK 15/22          Endring FEI fra 2022  
FEI sin nye tidsfeilregel, gjør at mange som er på ett lavere nivå diskes. Derfor ønsker SUS og endre 
dette umiddelbart. Fjerne FEI regel og beholde regel om maks 20 feil og hestevelferd.  
Må endres i KR II. Virkning f.o.m. tirsdag 7 juni.  
  
Må også endres av Siri og i equipe.  
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Vedtak: Leder sender mail til Torunn  
 


