Møtereferat
Til: Sportsutvalget sprang
Tidspkt: Mandag 11.mai 2020
Sted: Telefonmøte
Tilstede: Line Brusletto, Nina Rasmussen, Siri Evjen, Tony Andre Hansen, Heidi Nasselqvist, Stein
Endresen, Hanne Lill Steen
Meldt forfall: Jan Auen Hafskjold

•

Viktig å følge NRYF sine nye retningslinjer for start og gjennomføring av konkurranser.

•

Rekrutering:
– Line og Stein sier det er bra på rekruteringen i rideskolen.
- Men vi har fortsatt mye man kan jobbe med når det gjelder rekrutering.
- Se på konseptet pay and jump
-Pay and jump er med å utdanne ryttere før de skal ut å starte stevner.
-NRYF må lage ett skjema slik at vi får registrert aktivitet og antall startende på pay and jump stevner.

•
•

Norgesserien:
Vedtak: Etter avstemning ble det enighet i SUS om at Norgesserien utgår i 2020
Info stevner:
-Lag NM hest går helgen 10-12.juli og lag NM ponni går 3-5.juli på Sandnes
-Heidi lager en nyhet om terminlisten og at det ikke vil bli endring i NM kval krav.
-Nye statutter for Breeders vil også bli lagt ut.

•

Cuper:
-Vi starter opp med cupene i juni, listene vil bli oppdatert og Siri ser på muligheten å legge
også cupene til flere stevner slik at vi får en fin fordeling.
-Finalene blir gjennomført i Oslo i oktober.

•

Terminlisten:
-Gjennomgang med Siri.
-De stevnene som har blitt avlyst i april og mai kan søke om støtte i ny kompensasjonsordning
som varer frem til 15.juni. Se nyhet på rytter.no og hestesport.no.
- Arrangørene har mulighet å sende inn søknad på nye datoer til Siri.
-Terminliste for L/E stevner kommer på nett i uke 20.

•

Neste SUS møte er mandag 15.juni kl. 10.00 – Ullevål Stadion
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