
REFERAT STYREMØTE 23/6 KL 16.00 

 

Sted : Hamar Vandrehjem 

Martin, Frøydis og Maria. Elin deltar via Teams . Bjørn og  Aina har meldt frafall. 

 

Sak 1: 

 

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte 

 

Sak 2: 

Webinar for kretser. Var et  informasjonswebinar om drifting av krets. Bygget opp på samme 

måte som webinarene som ble tilbudt for klubbene 

 

Vi må gå igjennom og oppdatere lovnormen og vedtektene våres. Frøydis etterspør igjen om 

dokumentene så vi får ordnet opp i dette 

 

Sak 3: 

 

Kretslederforum, forslag til hvordan øke deltagelse på KM. Oppdaterte propper. Herk har 

egentlig hatt en økende deltagelse i KM, spesielt etter at KM lag ble gjort om til ren 

lagkonkurranse. Vi må bli bedre til å promotere KM og lagkonkuransen. Vi tar opp på årets 

terminlistemøte om vi evt skal heve klassene på lik linje som det er blitt gjort til kretsen sin 

HM. 

 

Sak 4: 

 

Innkommende ønsker fra klubbene mtp teknisk personell. Er kommet noen ønsker om 

sprangdommeraspirantkurs. Dog virker det som om problemet ligger i at alle klubbene 

ønsker mer teknisk personell, men ikke er helt sikre på at de har folk som kan stille opp på 

det.  Setter opp et banebyggerkurs og deler invitasjon stewardkurs den 22-24 juli i 

Sandefjord og oppfordrer folk til å melde seg på. 

 

 



 

 

Sak 6: 

 

Mental treningssamlinger med Ann Cathrin Lubbe. Ann Cathrin foreslår først et foredrag som 

kan tas både fysisk og via teams. Dette koster 2115kr og videre oppfølging koster 500 kr pr 

gang og kan skje via skype/teams. Hun kan godt få til foredrag i samband med at hun er i 

Norge. Frøydis hører med Personlig trener om pt opplegg og ernæringsforedrag 

Aina har purret på Maria så avventer videre beskjed. 

Vedr Thea trening har Bjørn vært i kontakt med henne i dag og hun synes en treningshelg 

kun basert på fysisk trening blir for lite og ønsker heller å lage en pakkeløsning med 

ridetrening, fysisk trening og mentaltrening en helg på fx Elverum Ridesenter. 

Problematikken her blir dog om det vil være nok ryttere fra hele kretsen som vil melde seg til 

en slik helg, da størsteparten av rytterne våres har sine egne trenere, både faste og 

helgetrenere, så er usikker på om dette vil slå ann. 

Sak 7: 

LM. 

 

Kretsen mottok den 23.06.22 dette brevet: 

 

 

 

23.06.22 

Vedr.: Kvalifisering til mesterskap og cuper 

  

Som foreldre til en 13-årig rytter har vi ved diverse anledninger reagert på 

kvalifiseringskrav til mesterskap og cuper. 

Vi har nevnt inntrykket vårt til andre foreldre, dommere, teknisk personell osv. og flere av 

disse har ønsket at vi tar det videre oppover i systemet. 

  

Det vi reagerer på er spriket mellom kravet i kvalifisering og realiteten ved selve 

mesterskapet og hva dette kan gjøre med unge mennesker som skal rekrutteres til 

å bli og forbli rytter. 

Konkret har vi tre eksempler: 

  

1.       TopSpec kat 3 (Sprang): 



Rytter kan være opp til 12 år og skal kvalifisere seg ved å komme gjennom (overleve?!) to 

runder i LA på et distriktsstevne, hun/han kan få så mange riv/poeng som er mulig og 

allikevel være kvalifisert. 

På Grenland hoppes det INM-bane med trippelkombinasjon mm. og en 

vanskelighetsgrad som er fra en annen verden for de unge rytterne! 

Da vi var der i fjor, kom barna gråtende ut av banen, trakk seg og var til dels veldig 

fortvilet. 

Det er vanskelig å se verdien av en slik cup med tanke på rekruttering av barn til 

hestesporten. 

(Dette gjelder ikke for TopSpec Kat 1 og 2 fordi kvalifiseringskrav er på et mye høyere 

nivå og står i stil til INM.) 

  

2.       NM Children Dressur: 

Rytterforbundet tilbyr klassen år etter år uten å gjennomføre den fordi det blir for få 

påmeldte. 

Kvalifisering er på det høyeste nivå i Childrenklasse, dvs. to ganger MC på 62% for ryttere 

som er 13 og 14 år gamle. 

Vi vet ikke om det ville ha vært mulig, men en kvalifisering på LA-nivå og deltakelse på 

LB/LA-nivå ville ha åpnet for at flere 13- og 14-åringer kunne ha deltatt. Ikke minst kunne 

man ikke bare ha tilbudt, men også gjennomført NM Children som ville ha vært et godt 

tiltak for rekruttering til ryttersporten. 

  

Anmerkning: 

På rytter.no under Dressurprogram ligger Childrenklasser under «Lette klasser opp til 

LA» 

  

Det finnes fire FEI Childrenprogram: 

FEIs innledende program for children (LB) 

FEIs innledende prpgram for children B (LA) 

FEIs lagprogram for children (LA) og 

FEIs individuelle program for children (MC) 

  

Kvalifisering til NM Children er på MC-nivå 

  

3.       Landsmesterskap LA Ponni Dressur; individuelt og lag: 

Kvalifisering er to ganger 60% LA på distriktsstevne. 

Selve mesterskapet gjennomføres i LA og MC på landsstevnenivå. 

Rytter kan så vidt ha kommet seg gjennom krav i LA og møte opp til en mye høyere 

klasse med MC for første gang. 

Selvfølgelig vil det alltid være en og annen god rytter som klarer å ri fra LA 60% på 

dristriktsstevne til en god prosent i MC på et landsstevne, men det vil snarere være 

unntak enn regelen. 

Med tanke på rekruttering til og å beholde ungdommer i sporten er kravet vanskelig å 

forstå og vil heller by til frustrasjon enn rytterglede for alle. 

  



  

Landsmesterskap i sprang (Drammen) i fjor synes vi var et godt eksempel for et stort 

arrangement som var innbydende og inviterte til godfølelsen for unge ryttere. Banen var 

bygget harmonisk og lett nok for at de fleste kunne komme gjennom den med 

godfølelsen. 

  

Landsmesterskap i dressur (Biri) i fjor i LB i fjor synes vi også var et godt eksempel for 

et stort arrangement som var innbydende og kunne invitere til godfølelsen hos en ung 

rytter. Kvalifisering er på LB på distriktsstevnenivå, selve mesterskap på landsstevnenivå i 

LB. 

  

  

Vi håper at våre innspill kan lede til en diskusjon og gjennomgang av regler i 

rytterforbundet. 

Rytterforbundet har ikke råd til å miste en eneste ung rytter til håndball eller PCen! 

  

  

  

Mvh, 

 

 
 

 

Styret har sett på brevet og kommet til enighet om å sende inn et innspill til NRYF om 

vurdering at LM lag ponni går i to LA klasser i stedet for en LA og en MC. Dette basert på 

årets lagkonkuranse da det kun deltok 3ponni lag. De fleste ponniryttere som rir MC sikter 

oftere inn NM individuelt og NM lag enn LM lag.  Vi sender også inn innspill på at man kan se 

igjennom kvalifiseringskrav til de forskjellige cuppene, men at det er opp til forbundet om de 

bør strammes inn, senkes eller bli der hvor de er nå. I forhold til rekruttering så ønsker styret 

å påpeke at cupper/ klasser som går i LA osv ikke er å betegne som rekrutteringsklasser og at 

det er flere andre cupper og mesterskap som går på et lavere nivå man kan teste seg ut på 

før man går opp i klassene. I tillegg så ønsker styret å nevne at det må være opp til den 

enkelte trener og foresatt i forhold til vurdering om rytter er god nok til å starte mer 

krevende klasser/mesterskap/ cupper så ikke unge ryttere får en dårlig opplevelse. I forhold 

til top spec så er det forståelig at det kan bli en utfordring å starte en innendørs finale for 

første gang da det blir en mer snever bane og hinderene kommer fortere og tettere enn på 

en utendørs bane. Det er derfor viktig at rytter i samband med trener trener på dette før en 

evt start og finale. Fjorårets top spec finale gikk ikke i samme vanskelighetsgrad som INM, 

men var tenkt å gi rytterne en smakebit på hvordan en INM er i et litt lavere skala. 

 

 Mtp Children NM så vil ikke dette bli lagt inn som noe innspill da det tross alt er NM. NM er 

det høyeste mesterskapet en rytter kan ri i Norge og er på ingen måte et rekruteringsstevne. 



Dette er et stevne man jobber mot å kanskje kunne klare å kvalifisere seg til å ri. Styret 

påpeker at grunnen til at det er få Children ryttere er fordi de fleste i alderen 13-14 satser 

mot ponni NM, EM og NBC i stedet for å ri stor hest. Det er også veldig lav deltagelse i 

Children klasser i de internasjonale mesterskapene også da det kun er en veldig begrenset 

periode man kan ri Children og igjen at de fleste i den alderen satser ponni. 

I forhold til LM klassene så er de bra fordelt i forhold til nivå og som en smakebit på et NM 

mesterskap. Miner om at LM går i flere klasser enn LB og at det her er snakk om både 

kvalifisering samt overkvalifisering.  Til LM vil man aldri kunne ha kvalifisering på L nivå da 

klassenivået starter på LB.  Kvalifiseringskrav til å ri L stevner er 2 * 58 % i LA og høyere, 

mens kvalifisering til å kunne delta på LM er 2 *60% på D stevne i den aktuelle klassen, dette 

bør være overkommelig for mange ryttere som har en satsing mot LM på sin vei oppover. 

 

MVH 

 

Styret HERK 

 

 

Eventuellt 

 

Nytt styremøte månedskifte august / september og setter dato for terminlistemøte 


