Møtereferat
Til: Sportsutvalget sprang
Tidspkt: Mandag 3.august 2020
Sted: Teams
Tilstede: Tony Andre Hansen, Heidi Nasselqvist, Stein Endresen, Hanne Lill Steen, Jan Auen Hafskjold,
Marit H. Stranden, Thea Backe Jansen, Line Brusletto, Siri Evjen, Nina Johnsen og Beate H.
Hundhammer (tilstede under første del av sak 1).
Meldt forfall:

•

SAK 1: Intern kommunikasjon
- SUS hadde en åpen diskusjon om beslutningsprosesser, hvem som har avgjørelsesmyndighet
i ulike saker, samt strukturen på utvalgets arbeid. Utvalget ønsker at dette skal bli klarere, og
at den interne kommunikasjonen skal bli bedre både internt i utvalget og mellom utvalget og
administrasjonen. Det var også et ønske å ha en egen sportsjef for sprang.
-Generalsekretær tar med seg innspillene fra SUS, og redegjorde for at mandatene for alle
sportsutvalgene nå gjennomgås bl.a. med det formål å tydeliggjøre utvalgenes
arbeidsoppgaver, og klarere beskrive roller, ansvar, beslutningsprosesser og
rapporteringslinjer. Disse vil bli sendt på høring til sportsutvalgene.
- FEI-stevnet arrangert av Skogan Rideklubb i første og andre helg av oktober, og KOHS som
arrangeres andre og tredje helgen i oktober ble tatt spesielt opp, både i forhold til at den
interne informasjonen ikke hadde vært bra nok og at beslutningsprosessen hadde vært uklar.
SUS og terminlisteansvarlig i administrasjonen var ikke involvert i beslutningen. Det oppfattes
også at det er en del uro i sprangmiljøet om at stevnene overlapper hverandre den ene
helgen, selv om verken administrasjonen eller SUS har mottatt formelle henvendelser om det.
Det var enighet om at administrasjonen må følge opp dette slik at det blir en positiv stemning
rundt stevnene, og SUS kom med innspill til hvordan det kan gjøres.
- SUS var enige om at klassenivået første helgen av KOHS ikke skal være over 130 cm.
- Vedtak: - SUS avventer videre diskusjon om SUSs arbeid og intern kommunikasjon til
forslag til nytt mandat fra administrasjonen sendes på høring til sportsutvalgene. - Siri tar
kontakt med Bærum Rideklubb /KOHS om klassenivået på vegne av SUS. SUS ønsker at
høyden den første helgen skal være mellom 0,80m – 1,30m

•

SAK 2: Kingsrød Grand Prix Cup
-Ref mail fra Siri om endring, sponsor har fått forespørsel fra Morten Aasen om en ekstra kvalifisering i
Oslo. Siri har vært i kontakt med Jarlsberg og Melsom rideklubb for å høre om det evt kan være et
alternativ å flytte finalen til Oslo.
- Vedtak: Melsom ønsker ikke å ha GP finale på Melsom i 2020, finalen flyttes til Oslo helgen 1418.oktober. SUS støtter denne endringen. Finalen vil i 2021 bli satt opp på Melsom igjen.
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•

SAK 3: Fellesmøte med SDK og SBK + lagledere i september på teams – rekrutering av flere
tekniskpersonell
-Vedtak: Heidi innkaller ett medlem fra hver komite til teams møte i september.

•

SAK 4: TKR møte – regelendringer
-Vedtak: Jan Auen deltar på TKR møte sammen med Siri, Nina, dato har ikke blitt satt ennå men dette
kommer.

•

SAK 5: Annet
-Forslag fra Thea er å ha ett fysisk møte til høsten hvor vi gjennomgår saker som priser for
startavgifter/premiemaler, regelverksendringer, unghest. Vedtak: Heidi kaller inn til fysisk møte i
oktober.
-Nytt møte på teams i september: Vedtak: Innkalling for nytt møte i september kommer fra Heidi.
-Forslag fra Siri at man lager egne maler både for L og E stevner og hva som er lov. Vedtak: Vi tar dette
opp på møte i høst.
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