Møtereferat
Til: Sportsutvalget sprang
Tidspkt: Mandag 29.juni 2020
Sted: Teams
Tilstede: Tony Andre Hansen, Heidi Nasselqvist, Stein Endresen, Hanne Lill Steen, Jan Auen Hafskjold,
Marit H. Stranden, Thea Backe Jansen og Kjell Myhre.
Meldt forfall: Line Brusletto, Siri Evjen

•

SAK 1: Norsk hestesenter Starum
-Kjell Myhre redegjorde for SUS om Starum, organisasjonen, tildeling av midler og hvilket
ansvar NRYF har i henhold til Starum og representantskapet.
Vedtak: SUS var fornøyd med redegjørelsen.

•

SAK 2: Info fra Kjell om tippemidler
-Det er kun klubber meg eget anlegg eller som har 30 års leieavtale som kan søke tippemidler.
SUS lurte også på om man kan søke tippemidler til stevnebokser.
-Vedtak: Kjell sjekker opp dette og kommer tilbake til SUS.

•

SAK 3: KOHS
-Info fra Stein og Jan Auen etter møte med Morten Aasen vedrørende 2 helger på KOHS.
Vedtak: Siri skal sende alle en oppdatert terminliste.

•

SAK 4: Stevnerapporter
-Vedtak: Heidi sender kun stevnerapporter for L/E stevner samt mesterskap.

•

SAK 5: Unghest og avd B i KR II
- Det ble ikke oppfattet av alle på møte 15.juni at følgende punkt strykes i KR II. Heidi har allerede vært
i kontakt med Tkr og mottatt oppdatert KR II.
§ 261 – Vanlige konkurranser og Grand Prix/Mini Prix
7. Unghest 4 og 5 år

7.1 Unghester på 4 og 5 år får bare starte i egne unghestklasser, klasser med
bedømming clear round og avdeling B i vanlige klasser.
7.2 I alle vanlige klasser skal det være en avdeling B for 4- og 5-årige unghester.
Bedømmingen i avd B er Clear Round med ett forsøk. Alle feilfrie ekvipasjer i
avd B skal ha sløyfe. Avdelingene kan ikke slås sammen.
7.3 Klasser med bedømming feil og stil eller Clear Round skal ikke ha en
avdeling B. Disse klassene er åpne for 4-årige og 5-årige hester
VEDTAK: Vedtak fra møte mandag 15.juni står og følgende paragraf fjernes i KR II.
Nyhet og info sendes ut til klubber, kretser og legges på rytter.no. SUS skal jobbe
videre med å utarbeide konseptet for unghest.

Office address: Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo

Members of: NIF, EEF, FEI

Org Nr: 971 258 802

Web: www.rytter.no

E-Mail: nryf@rytter.no

SAK 6: Annet
-Neste møte blir på teams møte blir mandag 3.august kl. 11.00.

2

