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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møteinnkalling SUS 24.januar 2022 
 
Til : Stein Endresen, Line Brusletto, Thea K. Backe Jansen, Siri Evjen og Cathrine B 

Tholo 
Frafall Jan Auen Hafskjold 

Fra : Heidi Næsselqvist 
Dato : 24/01/2022 
Sted : Teams kl. 10.00 

 

 

Saksliste 
Sak 1/22 Oppsummering fra leder/admin fra 2021 
Gjennomgang av året 2021 og hva SUS har gjennomført.  
 
Vedtak: Oppsummering/evaluering av 2021 er vedtatt av SUS.  
 
SAK 2/22 Terminliste 
Håndtering av stevner for 2022, kommer vi i gang med L stevner. 
 
Vedtak: Stevnene er i gang, men vi ser at det er en nedgang i antall startende enn tidligere år.  
 
SAK 3/22 Sprangkonferanse 
Under Drammen spring tour ønsker vi å arrangere sprangkonferanse med trenere/utøvere med clinc.  
 
Vedtak: SUS ønsker å arrangere en sprangkonferanse med lunsj og clinic i Drammen før springtour.  
Jan Auen og Thea holder i konferansen. Invitere hesteeiere, trenere, ryttere over 21, landslaget 
senior. Clinic blir mandag 25.april med Rob Ehrens.  
 
SAK 4/22 Handlingsplan SUS for 2022 
Se vedlagt oppdatert handlingsplan for SUS med mandat. I 2021 delte vi opp i følgende 3 
undergrupper: Toppsport, breddekomite og tekniskkomite. Leder i SUS samt NRYF koordinator er 
med på alle møter. Følgende sitter i Toppsportkomite: Stein og Jan. Bredde: Cathrine og Line. 
Tekniskkomite: Jan og Line.  
 
Vedtak: Forslag til tiltak som SUS skal jobbe med i 2022: 
Banebyggere, forslag til kurs i 2021- Siri og Stein ser på aktuelle stevner.  
Jobber videre med regionalsamlinger  
Unghest banetrening flere steder i landet- Vestlandet-Østlandet, både innendørs og utendørs.  
Admin er i dialog med Peter Flam og Mikael Kolind som har ansvar for unghest samt Stein Endresen  
fra SUS om oppsett og planlegging.  
Feil og stil, er vi fornøyd slik det er i dag, ta opp neste møte.  
Kvalifisering til FEI stevner, ta opp neste møte.  
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Sak 5/22          Møteplan 2022 
Forslag til møtedatoer (datoer/dager kan bli endret): mandag 14.mars (teams), møte april, mandag 
23.mai (teams), mandag 20.juni (Ullevål stadion) mandag 15.august, mandag 3.oktober, mandag 
7.november 
 
Vedtak: Møtedatoer vedtatt.  
 
 
SAK 6/22 Mail fra SDK 
SUS har fått forespørsel fra SDK om å ta stilling til habilitet av SDK i sak om oppgradering av dommer.  
 
Vedtak: Ett samlet SUS har vedtatt at vi har full tillitt til at SDK kan ta beslutningen når det gjelder 
sak om oppgradering av dommer. SUS mener SDK innehar riktig kompetanse og habilitet.  
 
SAK 7/22          Annet/Eventuelt  
Leder i SUS har mottatt mail på at NM senior er for tidlig på sesongen og at det er vanskelig å 
kvalifisere seg.  
 
Vedtak: SUS tar innspillet til etterretning og tar det med i videre vurderinger.  
 
 
SAK 9/22          Orienteringssaker  
Info fra leder i SUS om kommunikasjon med Melsom og Grenland om Innendørs NM i 2022.  
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


