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Referat SUS møte 11.januar 2021 
 
Til : Jan Auen Hafskjold, Stein Endresen, Line Brusletto, Siri Evjen, Mikael Kolind, 

Nina Johnsen, Cathrine B Tholo og Thea Backe Jansen. 
Frafall: Tony Andre Hansen  
Dato : 11/01/2021 
Sted : Teams kl. 10.00 -11.45. 

 

 

Saksliste 
 
Sak 1/21 Oppsummering fra 2020 

• SUS har gjort følgende endringer i KR II som er merket i rødt, dette er også 
endringer som er gjort på bakgrunn av FEI.  

• KAP 2 – SPRANGBANER - § 201 – Banen 4.2 - Tillatt avstand mellom hindrene 
er minst 2,5 m og maks 3,05 m. Det kan brukes maks 3 hindre med 
hinderhøyde opptil 0,75 m. 1,00 m. 

• § 211 – Vanngrav og hinder over vann -9. Liverpool - Dersom vann/vannmatte 

blir brukt under, foran eller bak et hinder (såkalt «Liverpool»), må kan 

totalbreddenlengden på hinderet, inkludert vann/vannmatte, ikke overskride 2 

meter. Vannmatte må plasseres rett under, eller foran, første loddplan. 
• § 236 – Poengtabell - 

2. ulydighet i avd B/utdanningsklasser 8 feilpoeng 
3. ulydighet på avd B/utdanningsklasser eliminering 
Ekvipasjen elimineres ved 20 feilpoeng eller mer i en omgang/avdeling - 
eliminering 
§ 240 – Eliminering - 3.24 Ekvipasjen elimineres ved 20 feilpoeng eller mer i en 
omgang/avdeling. 
§ 256 – Antrekk og hilsning  

1.5 Sporer og én pisk er tillatt. På konkurransebanen, oppvarmingsbanen og 
andre steder på stevneområdet er hjulsporer der hjulet er tagget eller bølget, ikke 

tillatt. Hjulsporer der yttersirkelen er jevn er tillatt. Rytter til hest kan ikke bære 

pisk som er lengre enn 75 cm eller har lodd i enden, med unntak for bakkearbeid 

uten ridning over bommer, da kan pisken være inntil 120 cm. Alternativer til én 

pisk er ikke tillatt. Se også KR I §135 og § 240.3.20. 

Sporer og pisk for ponni og children: Sporer må være laget av glatt metal. 

Sporespissen må ikke være mer enn 4 cm lang målt fra støvelen til sporespissen. 

Sporespissen må peke rett bakover, men kan være buet nedover. Enden må være 

butt., og Hjulsporer er ikke tillatt. Alle kanter og alle kontaktflater mot 

hesten/ponnien må være glatte og avrundet. Innenfor disse kravene er følgende 

tillatt: Hammersporer, «impulssporer» av metall eller plast med rund og hard 

knott, og sporer uten sporespiss. Sporer med roterende kule og «hjulsporer» med 

en flat skive som er minst 3 mm tykk og med avrundete og jevn kant. 
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§ 257 – Saling og bisling 
3. Blinkers er forbudt på konkurransebanen. (Siktbegrensning mindre enn 30mm ut fra hodet 
regnes ikke som blinkers) 

7.1 Benbelegg må ikke utstyres med ekstra vekt. Belegg, kopper osv må samlet ikke veie mer enn 

500 gram per ben (sko ikke medregnet). 

7.2 I klasser for unghester (5-7 år) skal bakbensbelegg ha innvendig høyde på maks 16 cm og 

utvendig bredde på minst 5 cm. Innsiden av belegget skal være myk, helt uten trykkpunkter og 

behagelig. Festeanordningene skal være av uelastisk velcro borrelås. Hekter, spenner eller spenner 

andre festemåter er ikke tillatt. Den avrundede, stive delen av belegget skal plasseres på innsiden av 

kodeleddet. Det er ikke tillatt med andre deler/elementer i samband med belegget. 

7.3 I klasser for ponni, children, junior, unge ryttere og U25 er bakbensbelegg som beskrevet 

under pkt 7.2 tillatt.  F.o.m. 01.01.2021 gjelder dette for samtlige klasser alle aldersgrupper. 

I tillegg er belegg som beskytter bare på innsiden, eller både på innsiden og utsiden og går rundt 

bak koden, tillatt hvis belegget oppfyller følgende krav: 

• Innsiden av beskyttelsen er glatt og uten noen trykkpunkter. 

• Lengden er maksimalt 20 cm. 

• Festeanordningene oppfyller kravene nedenfor: 

o Borrelås, der hver reimene oppfyller følgende krav: 

- har feste av velcro borrelås eller velcroborrelås-type 

- er minimum 2,5 cm brede hvis når det er 2 stropper 

- eEr minimum 5 cm brede hvis når det kun er 1 stropp 

- fFor belegg som beskytter bare på innsiden av koden, kan reimene være 

elastiske eller ikke-elastiske. 

- fFor belegg som beskytter både innsiden, utsiden og bak, må reimene  

være elastiske 

o Med feste over Knapp/ «stud», der må reimene oppfyller følgende krav: 

- Være er elastiske 

- eEr minimum 2.5 cm brede 

- hHar hull som passer over en knapp/ «stud» på belegget 

o Krok, der reimene oppfyller følgende krav: 

- Være er elastiske 

- Er et minimum 2.5 cm brede 

- hHar en krok i enden som passer inn i et beslag som er festet på belegget. 

Belegget skal kan ha maksimum to elastiske reimer, og begge må være minst 2,5 cm brede. Reimer 

må ikke gå helt rundt belegget. Reimer som går igjennom en mekanisme og fester tilbake, er ikke 

tillatt. Bånd rund koden er ikke tillatt. For å hindre skade er en godt tilpasset gummiring koden 

tillatt. 

8.  Spesielle regler for ponni 

8.1 Bitt kan være laget av alle typer materiale (metall, gummi, plast, lær mm), men må være i sin 

opprinnelige stand fra produsenten. Munnstykket må være minst 10 mm i diameter. 

Doble bitt er ikke tillatt. Følgende bitt er tillatt: 

- Alle typer trinsebitt: Uleddet, med ett ledd og eller med to ledd, bøyd munnstykke og mykt vridd 

bitt. 

- Alle typer gagGag: Normal trinsegag, med eller uten ledd 

8.2 Neserem Ponni kan bare bruke neserem som vist i Tillegg 4. Neseremmen må være flat og kun 

av lær, med unntak av delen over nesen som kan være laget syntetisk materiale som ikke gnager. En 

liten lapp med saueskinn er tillatt på kryssnesebånd der remmene krysser hverandre. 
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§ 258 – Kvalifikasjon 
3.2 Følgende ryttere er likevel direkte kvalifisert med alle ponnier/hester: 

-Rytter som har gjennomført med max 4 feilpoeng er plassert  i 1,45 m Grand 

Side 35:  
7. Unghest 4 og 5 år  

Opphevet 29.06.2020 

Avd B/Utdanningsklasser  

• Det kan settes opp en avd B/Utdanningsklasse på alle stevner.  

Avd B/utdanningsklasse vil være åpent for alle hester/ponnier. Bedømming i klassen vil være CR. 

• Klassehøyde kan være opp til 125/LA+5 cm  

• Startavgift skal være redusert i avd B, ingen premiering, men sløyfe for feilfri runde. Ryttere til og 

med det året de fyller 12 år skal ha deltagersløyfe. 

• Blir eliminert ved tredje ulydighet.  

• Klassen er åpen kan også settes opp for ryttere mellom 9 og 11 år med høyde i henhold til § 258 på 

D-stevner i egen krets 

• Ryttere over 11år kan delta i klassen på L/E-stevner med høyde i henhold til § 258  

• Ekvipasjen har anledning til å starte to ganger, dersom dette er meldt innen påmeldingsfrist for 

stevnet. 

Ekvipasjer som starter i avd A har ikke anledning å starte i Avd B. 

 -KOMMENTAR: I HENHOLD TIL PARAGRAF § 145. 2a I KR I  SÅ KAN IKKE 

EKVIPASJEN STARTE DENNE KLASSEN TO GANGER SLIK DET STÅR, HVA GJØR 

VI DA? KAN VI LEGGE INN DETTE MED AVD B / UTDANNINGSKLASSER I KR I I § 

145. 2a?   

§ 281 – Poeng/Karakter (P/K) for unghest 
-Unghest: 

-5 og 6 års hopper som har hatt føll, har ikke anledning til starte i lavere årstrinn dersom det 

ikke er regulert i statutten/stevneinvitasjon.  

 

Følgende er også gjennomført av SUS og sporten i 2020 

• Selv om det har vært ett tøft år grunnet korona har vi fått gjennomført mange stevner og 
mesterskap.  

• Vi har avholdt samlinger både for aldersbestemte grupper og senior.  

• Fleste møter har vært avholdt på teams og korrespondanse via mail og tlf.  
 
 
Innstilling: Heidi sender oppdatering til Torunn for KR II. Nytt KR II vil bli lagt på nett fra 1.mars.   
 
SAK 2/21 Korona 
 Håndtering av stevner for 2021, plan fremover.  
 
 
Innstilling: NRYF følger regjeringen sine anbefalinger. SUS tar ett møte 18.januar kl. 17.00.  
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SAK 3/21 Arbeidsfordeling SUS for 2021 
Vi deler SUS i tre mindre underkomiteer. Toppsport, bredde og teknisk komite.  
Leder i SUS samt NRYF koordinator er med på alle møter. Følgende sitter i Toppsportkomite: Stein og 
Jan. Bredde: Cathrine og Line. Tekniskkomite: Jan og Line. 
 
Innstilling: SUS godkjenner Thea sitt innspill til tre mindre underkomiteer i SUS. Det blir sendt ut 
møteinnkalling til disse egne komiteene.  
 
SAK 4/21 Kingsrent 
Kingsrent ønsker ett samarbeid med NRYF og vårt forslag er om de kunne tenke seg å støtte med 
transport for de yngre eller til ett av de aldersbestemte lagene, støtte til samlinger, og eller Kingsrent 
Championat med ett stipend. Nina avtaler møte med Fredrik etter møte vårt.  
 
Innstilling: Thea, Nina, Siri, Mikael og Stein blir med på møte sammen med Kingsrent.  
 
 
SAK 5/21 Regionssamlinger 2021 
Sette ned en komite som ser på gjennomføring av regionalsamlinger, Nina Johnsen med 
hovedansvar.   
 
Innstilling: Cathrine og Line blir med i komite sammen med Nina, Thea og Heidi.  
 
Sak 6/21          Årshjul 
                          Ferdigstille forslag til premiemal, samt legge ut cuper og statutter på rytter.no 
 
Innstilling: Siri sjekker opp med GS i henhold til premiemal, og kommer tilbake til SUS. Cuper og 
statutter vil bli oppdatert i løpet av januar.  
 
Sak 7/21          Oppfølgingssaker     
                          Lage Kriterier til arrangør NM/Lag NM arrangører, organisere trenerforum/møte.    
 
Innstilling: Toppsportkomite lager forslag sammen med lagledere med kriterier til NM/Lag.  
Thea lager innspill med lagledere/admin om trenerforum, Championater og stipend. Heidi kaller 
gruppen inn.  
 
 
SAK 8/21          Annet/Eventuelt  
SUS ønsker å dele ut awards for 2020. Dette må vi lage digitalt. Jan Auen, Stein og Heidi tar ansvar for 
dette. 
 
Innstilling: Jan Auen har hovedansvar for awards sammen med Stein og Heidi. 
Kommunikasjonsavdelingen i NRYF vil også bli involvert.  
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