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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Referat SUS møte 16.april 2021 
 

Deltar Jan Auen Hafskjold, Stein Endresen, Line Brusletto, Siri Evjen, Mikael Kolind, Nina 
Johnsen, Cathrine Tholo, Solveig F Newermann, Tom Vidar Gjeldnes, Tony Andre 
Hansen, Eirik Berentsen (deltar på sak 19/21), Thea Backe Jansen og Heidi 
Næsselqvist 

Dato 16/04/2021 
Sted Teams kl.09.00 -10.00 

 
 

 
Saksliste 
 
Sak 19/21 Drammen spring tour 2021 
Informasjon fra Eirik Berentsen om Drammen spring tour.  
Det blir 2 helger i slutten av mai med nasjonale stevner i Drammen, men dette er kun dersom han 
kan arrangere på samme premisser som han hadde i juni i 2020, og at kommuneoverlegen 
godkjenner dette.  
 
Følgende stevner blir internasjonalt så langt det lar seg gjøre, men kun med max 400 hester.  
Drammen 17 - 20/06/2021 -CSI2*, CSIYH1*, CSIOY NC-Y, CSIOJ NC-Y, CSIOCh NC-Y, CSIOP NC-Y 
Drammen 24 - 27/06/2021 - CSIO3*-NC EEF RQ, CSI1*, CSIYH1* 
 
Vedtak: Sportsutvalget i sprang er veldig fornøyd med at Eirik har mulighet til å kjøre både nasjonale 
og internasjonale stevner i Drammen i mai og juni. Det vil bli lagt ut både påmelding og nyhet om 
Drammen når NRYF har fått bekreftet retningslinjer fra NIF/FHI. Sprang awards vil bli delt ut under 
NM i Drammen i august.   
 
 
Sak 20/21 Terminliste/Norgesserien 
Nordisk mesterskap blir meste sannsynlig flyttet, men det er ikke kommet med noen endelig dato fra 
Finland. NRYF har satt opp i samråd med Norgesserien arrangører og det blir arrangert stevne 7-9.mai 
i de regionene som er åpne, og de regionen som er ikke åpne blir da helgen 14-16.mai. Det er også 
satt opp 2 avd i 11-13.juni.  
 
Vedtak: Admin legger ut nyhet og info om Norgesserien og hvilke helger det blir stevner i hvilke 
regioner. Dersom det kun er mulighet å ha ett NS stevne så vil NRYF også legge ut info om dette.  
NRYF følger de retningslinjene som regjeringen og FHI har satt opp.  
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Sak 21/21 KOHS 2021 
KOHS ligger allerede inne med 3 stevner på terminlisten, ett helgen før WC og ett helgen etter.  
KOHS ønsker i stedet 2 stevner på forhånd istedenfor ett stevne før og ett etter som han har søkt om.  
Grunnen for ny søknad er at det er ledig i Telenor Arena grunnet mange avlysninger av konserter. 
Kristiansand har ett CSI2 samme helg som KOHS ønsker.   
 
Vedtak: Epona ønsker fortsatt å ha stevne sitt i slutten av september. Admin vil gi beskjed til KOHS at 

stevne han ønsker samme helg dessverre ikke er mulighet. Men at KOHS opprettholder 
de 3 helgene de har.  

 
                         
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


