Møtereferat
Til: Sportsutvalget sprang
Tidspkt: Mandag 15.juni 2020
Sted: Olympiatoppen
Tilstede: Line Brusletto, Siri Evjen, Tony Andre Hansen, Heidi Nasselqvist, Stein Endresen, Hanne Lill
Steen, Jan Auen Hafskjold, Marit H. Stranden, Thea Backe Jansen
Meldt forfall:

•

SAK 1: Gjennomgang arbeidsoppgaver i SUS
-Vedtak: Ansvar Terminliste/stevneinvitasjoner – Stein Endresen sammen med Siri Evjen.
-Vedtak: Jan Auen Hafskjold innstilles som fungerende leder i SUS fra dagens dato til
desember. Heidi sender innstilling til FS.

•

SAK 2: KR I stevnekategorier – endring
-Vedtak: Endring vedtatt og sendt til TKR. Oppdatert KR I 15.juni.

•

SAK 3: Gjennomgang cuper, for mange – forslag er at noen cuper går ut til kretsene.
-SUS/landslagsledere tar en gjennomgang på dette på neste møte i august.

•

SAK 4: Meeting på lave klasser/kostnad LB klasser
-Vi må passe på at kostnadene på ridestevnene ikke blir for store. Spesielt på de lavere
klassene. Forslag på premie maler ligger ute på rytter.no.

•

SAK 5: Kommunikasjon/Besvarelse på mail innen 24 timer
-Alle er enig i at vi skal svare på mail innen 24 timer, dersom noe haster så sender Heidi en
SMS i tillegg. Heidi lager også gruppe for SUS på teams.

•

SAK 6: Innspill Hanne Lill - Godkjenning av stevneinvitasjoner
- Det ble diskutert om fristen for innsending av stevneinvitasjoner fra klubbene til godkjenning
hos SUS skal settes tidligere for å gi rytterne bedre forutsigbarhet og mulighet til å planlegge.
Vedtak: Heidi/Siri sender en mail til alle arrangører om dette. Samt notere om en mulig endring i KR I
for 2021 om frist for innsending av stevneinvitasjon.

•

SAK 7: Innspill Marit Stranden mail
-Gjennomgang av Pay and Jump, jobbe videre med konseptet.
-Standardisering av startavgifter med Teknisk personell avgift, innspill fra Marit. Heidi sjekker

dette med Nina/Beate om vi kan endre på våre premiemaler. Dette er for å hjelpe klubbene.
- Jobbe med tiltak for stevnebokser. Klubber kan søke Tippemidler for å kjøpe inn
stevnebokser. Heidi ber Kjell skal lage info på dette på rytter.no.
-Stilbedømming av unghester utover mesterskap forslag fra Marit. Forslaget kan brukes både
til unghest og i utdanningssklasser: Marit jobber videre med konseptet.
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 8: Annet
-Premiemalene som ligger ute på sprang siden: info til stevnearrangører er ett forslag til alle
stevnearrangører som kan brukes som mal til premiering og startavgifter. Sportsutvalget har
diskutert prisene og vil komme tilbake med mer info på dette.
-Unghest: Ryttere som er kvalifisert i GP må ikke kvalifiserer seg til Breeders, dette må endres fra
dagens dato. Siri endrer statuttene og Heidi lager nyhet.
-Neste møte blir på teams møte blir mandag 29.juni kl. 11.00.
- Heidi sender en mail til Banebygger og dommerkomiteen om videre samarbeid om bedre dialog
og om møteplan videre.
- Vedtak: Avdeling A og B unghest må strykes fra KR II, Heidi/Siri sender mail til Torunn om dette.
Når dette er gjort vil vi lage en nyhet på rytter.no og informerer klubbene/kretsene.
§ 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
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