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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat 
 
Til: Sportsutvalget sprang 
Tidspkt: Mandag 31.august 2020 
Sted: Telefonmøte 
Tilstede: Line Brusletto, Siri Evjen, Tony Andre Hansen, Heidi Nasselqvist, Stein Endresen, Hanne Lill 
Steen, Jan Auen Hafskjold, Thea Backe Jansen og Marit Stranden.  
Meldt forfall:  
 

  

 
• SAK 1: Endringer KR I som skal sendes til TKr:  

-Dersom en rytter melder på mail til stevner så bør man ta ett gebyr. Det blir ekstra jobb for arrangør. 
Dette må taes inn i KR I.  
-Vedtak:Heidi tar dette innspillet med videre på fellesmøte med alle grener 17.september.  
- Forslag på endring i KR I om at på elitestevner anledning til å ta kan man velge å ta meetingavgift. Det 
må være en meeting for oppstalling og en meeting uten oppstalling.  
-Man bør heller øke startavgiften enn å ta en meeting avgift, alle er ikke enig i SUS.  
- Stevneavgiften som står i KR I, skal være skilt fra startavgiften.  
-Vedtak: Dette punktet gjør man ikke en endring i KR I men tar opp på møte 19.oktober om man skal 
øke startavgifter.  
-For ryttere under 10 år skal det stå "deltatt" i resultatlisten, og dette må legges inn i horsepro. Du 
deler opp klassen i henhold til alder. Dette må inn i KR I.  
-Vedtak: Siri/Heidi må se på en tekst for dette, dette må også komme inn i det nye 
stevneprogrammet samt KR I. 
-Generelle endringer fra FEI, dette kommer i november.  
-Dersom det er endringer fra FEI, så må vi kunne endre dette med en gang, for dette vil påvirke oss. Vi 
må følge de endringene FEI gjør.  
--Tempo unghest, inn i KR II. Endringer til KR II tar vi på møte i oktober.  
-Vedtak: De forslag til endringer i KR I som SUS godkjenner sender Heidi inn til NRYF admin innen 
11.sep.  

• SAK 2: Kommunikasjon vedrørende KOHS 
- SUS er ikke fornøyd med kommunikasjonen som har vært rundt avvikling av KOHS og presiserer at 
det for fremtiden påses at SUS og sportslig leder sprang alltid involveres i avgjørelser som berører 
sprangsporten. 

• SAK 3: Forslag fra Thea er å ha ett fysisk møte til høsten hvor vi gjennomgår saker som priser for 
startavgifter/premiemaler, regelverksendringer KR II, unghest, arbeidsform for SUS, 19.okt kl.11.00.  
-Følgende er invitert til møte 19.oktober vedrørende saker som angår banebyggerkomiteen, 
dommerkomiteen, Lagledere. 
-Thea lager forslag til arbeidsform/oppsett for SUS.  
-Vedtak: Heidi/Jan Auen lager agenda og sender ut på høring til SUS i god tid.  

• SAK 4: Forslag fra Siri at man lager egne maler til arrangører for hva som skal være med på L og E 
stevner. Dette gjelder alt fra klasseoppsett/kvalifisering.  
Vedtak: Siri lager dette og sender ut forslag på mail til alle for godkjenning, dette må legges på nett i 
god tid før nytt år.  
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• SAK 5: Annet  
-Vi arrangere Arrangørkonferanse 31.oktober eller 1.november sammen med TKr møte helgen. Sted 
kommer men blir mest sannsynlig på Thon hotell Lillestrøm. Bytte dato til helgen 28-29.november. 
Heidi sender mail til Nina og Tine.  
-Tlf møte september, Heidi kommer med forslag på dato dersom man ser behov for ett tlf møte.  
-Når det gjelder Banebygger så er det ikke bare rekruttering som mangler, men etablerte banebyggere 
vil ikke bygge pga mange klasser, dårlig honorar, kritikk fra ryttere, foreldre og trenere. 
Banebyggerkomiteen og Su-s bør se nærmere på hvordan vi kan løse dette, ta opp på møte 
19.oktober.  
  


