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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Referat SUS møte 21.juni 2021 
 
Til : Jan Auen Hafskjold, Stein Endresen, Line Brusletto, Siri Evjen, Mikael Kolind, 

Nina Johnsen, Cathrine Tholo, Lene Røraas (steward), Maja Kjærnes (steward) 
og Thea Backe Jansen. 

Fra : Heidi Næsselqvist 
Dato : 21/06/2021 
Sted : Teams kl. 10.00-11-30 

 

 

Saksliste 
 
Sak 28/21 Saker til Stewardkomitee 

• Innspill: Skal man kunne bruke hjelpetøyler til å hoppe med på oppvarming?  
Vi følger denne saken videre dersom det blir endringer fra FEI. Avventer endring i KR II.  

• Hva er mulighetene for bruk av «Hestekyndig person» på små stevner, som tillegg/assistent til 
stewardene på store stevner. Dette er et sterkt ønske fra SU-S.  
Hvordan kan vi definere hestekyndig person? I hvilke sammenhenger bør denne kunne 
benyttes? Gjennomgang av KR I tillegg 5, punkt 12 om steward.  

• Innspill stewardkomite: Må se på presisering av beleggs reglen som kun gjelder bakben. Få til 
presisering at det gjelder bakbeinsbelegg, bitt ponni og nesereim sprang. Heidi sjekker med 
Rebecca om hun kan lage en sak.   

 
Vedtak: God gjennomgang av med Stewardkomitee av saker og oppklaring av tillegg 5, punkt 12 
om steward.  
 
 
Sak 29/21 Borg Bygg  
Gjennomgang av Borg Bygg statutten og hvilke stevner. Innspill fra SUS/admin at man endrer 
statutten og cupen går over en dag i klasse 130 på lørdag. Forslaget er at dette blir en høstcup på 
stevner i Arendal, Grenland og Hønefoss i september grunnet at vi kom seint i gang med stevner 
grunnet korona. Med forslag at finalen går på Melsom i november. 
 
Vedtak: NRYF Admin tar en gjennomgang med sponsor om forslag til endringer, eller om sponsor 
ønsker at vi utsetter cupen til 2022.  
 
Sak 30/21 KM statutter 
Vi har fått forespørsel fra TKr om det er noen endringer vi ønsker å gjøre med KM statuttene/Malen.  
 
Vedtak: SUS har ingen innspill om endringer i KM statuttene.  
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Sak 31/21 Info fra Landslagsleder/NRYF Admin 
Info fra Landslagsleder (Mikael Kolind)/NRYF admin om deltagelse i CSIO Nations cup 
stevner/OL/Wierden YR laget, Nordisk, EM.  
 
Vedtak: Sportslig gjennomgang fra landslagsleder Mikael Kolind. 
 
 
Sak 32/21  Bredde/Post 3  
Gjennomgang av handlingsplan og aktuelle prosjekter.  
Kan man bruke det til støtte til rideskolestevner for barn og unge, nryf støtter opp til premier, 
tekniskpersonell. Samt gjennomføring av LD og LC klasser for ponni.  
 
Vedtak: Heidi tar en gjennomgang med Tine på forslag til tiltak.  
 
Sak 33/21 Kingsrent 
Kingsrent ønsker å dele ut stipend til en junior eller unge rytter som deltar i Hestesport cup. En som 
viser gode holdninger ovenfor hesten, andre utøver og tekniskpersonell. Statutt/info vil komme.   
Denne ordningen vil starte fra 2022.   
 
Vedtak: Mikael Kolind holder i denne avtalen og samarbeid med Kingsrent.  
 
 
SAK 34/20        Annet/Eventuelt  

• Oppmuntre arrangører/banebyggere til å bruke vanngrav i flere klasser, der hvor det er tillatt 
å være med. Mikael har en dialog med banebyggerkomiteen.  

• Innspill fra SUS om rekrutering til flere banebyggere, kan man ha en fast track utdanning? 

• SUS kommer med innspill til å ha en ressursgruppe til å bidra BBK. SUS inviterer BBK til møte i 
høst.  

• Innspill fra SUS om Trener 1 utdanning for våre aktuelle ryttere som ikke har mulighet å bruke 
4 helger. Heidi tar med innspill til admin og ansvarlig for trenerutdanning om muligheter.  
 

• Tempo i 1.30 har blitt endret etter forslag fra bbk i 2020 til 375, dette må ha vært en skrivefeil 
ingen har fått med seg som nå plutselig blir gjennomført til manges forargelse. Dette bør 
endres snarest tilbake til 350 da ingen kjenner til dette og er strengere en fei har 
internasjonalt. Admin sender mail til TKr for å få endret dette tilbake.  

 
Vedtak: Admin sender mail til TKr om feil i KR II og tempo som må endres tilbake til 350. Blitt en 
skrivefeil.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 


