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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Referat SUS møte 31.mai 2021 
 

Deltar Jan Auen Hafskjold, Stein Endresen, Line Brusletto, Siri Evjen, Mikael Kolind, Nina 
Johnsen, Cathrine Tholo, Thea Backe Jansen og Heidi Næsselqvist 

Dato 31/05/2021 
Sted Teams kl.10.00 -11.30 

 
 

 
Saksliste 
 
Sak 23/21 Terminliste/Norgesserien 
Gjennomgang av terminlisten fremover.   
Det er mottatt søknad fra KOHS om CSI2* helgen før CSI5*. På møte i april ble det også informert til 
Morten Aasen at dersom han ønsket er det mulighet å ha CSI2 helgen før CSI5 eller om han ønsker ett 
Elitestevne.  
NRYF venter på svar i uke 22 på hvordan det blir med internasjonale stevner i Norge i juni og om det 
er lov med utenlandske ryttere uten karantene.  
Breeders flytter stevnet til 1 helg i september.  
Norgesserien, det blir ingen kvalifiseringsstevner men klubbene kan søke om plass, eller de som red i 
2019 har mulighet å melde lag. Nyhet er lagt ut på rytter.no, samt sendt ut til alle klubber og kretser.  
 
Vedtak: Thea svare KOHS om at de kan få ha CSI2* helgen før CSI5*. Info om terminliste og flytting 
av stevner vil bli lagt ut i uke 22.  
 
 
Sak 24/21 Elitestevne «konsept» for de største stevnene 
Viktig at de store Elite stevne blir ivaretatt.  
 
Vedtak: Jobbe videre med å arrangere gode elitestevner.  
 
 
Sak 25/21 Skal vi begrense antall D stevne klasser på L- stevne? 
Under ett L stevne er det ok å ha noen D stevne klasser til klubbens medlemmer på dag en av stevne.   
 
Vi må også oppfordre klubbene til å arrangere D stevner, det er for lite stevner og muligheter for 
både hester og ponnier til å kvalifisere seg.  
 
Lage mal på hva de forskjellige stevnene skal inneholde av klasser fra D, L og E stevner. NRYF admin 
lager en mal på dette.  
 
Vedtak: NRYF admin skal lage en nyhet og sende ut info til alle klubber/kretser om dette.  
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Sak 26/21  Cuper 2021-2022 
I høst skal det gjøres en vurdering av hvilke cuper som blir satt opp fra 2022.  
 
 
Vedtak: Sportsutvalget sammen med NRYF admin og lagledere vil ha en gjennomgang av alle cuper 
høsten 2021.  
 
 
SAK 27/20        Annet/Eventuelt  
Utdanningsklasse: For barn under 11 år så skal de settes opp i utdanningsklasse. Da må klubbene 
sette opp utdanningsklasse for barn under 11 år. Barn under 11 år skal ikke bli rangert. Siri lager en 
instruksjon/kjøreplan på hvordan klubbene skal sette opp utdanningsklasse.  
 
Vedtak: NRYF admin lager en instruksjon/kjøreplan på hvordan klubbene skal sette opp 
utdanningsklasse. 
 
Neste møte SUS møte 21.juni på Teams kl. 10.00.   
Stewardkomitee er invitert møte i juni.  
 
 
                         
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


