
REFERAT TERMINLISTEMØTE 13/11-22 

 

Sted: Skogmuseet Elverum 

 

Tilstede fra Styret: Martin, Frøydis, Elin og Bjørn 

Rep.fra klubbene: HEDE 3 representanter, SOLØR 2 representanter, KORK 1 representant og 

ELVE 2 representanter. Meldt frafall fra NØST pga sykdom. Også en representant fra OPRYK 

 

Neste års terminlisteønsker 

Gjennomgang av neste års stevneønsker og fastsettelse av en foreløpig terminliste. Det kan 

komme endringer i forhold til ønsker om L stevner mm når NRYF legger ut terminlisten for 

2023. De foreløpige stevnene som OPRYK har på sin terminliste kolliderer ikke med HERK sin 

liste inntil videre. 

 

Gjennomgang av statuttene 

 

KM dressur: Senior settes til MB + MB, junior /Yr settes til LA + MC, Ponni LB +LB. 

Overkvalifisering blir fjernet helt for å prøve å øke deltagelse. De som rir høyere klasser i 

f.eks ponni vil kunne starte junior/yr eller senior. Det er også kommet nye generelle maler 

fra NRYF i forhold til utforming av statutter til KM. Det vil også bli lagt inn i statuttene at man 

kun kan starte en klasse hvis man starter KM, altså kun KM klassene og ingen åpne klasser. 

Dette for å unngå feilberegninger i equipe 

 

KM sprang. Beholder det nivået som alt er satt, men her vil også overkvalifiseringen fjernes. 

 

Det vil komme et forslag på kretstinget 2023 om man evt skal åpne opp for at KM også vil 

være tilgjengelig for OPRYK sine ryttere da de også har hatt lav deltagelse på KM. OPRYK vil 

også foreslå lignende forslag ved sitt kretsting. Ved en evt godkjennelse av dette vil det 

tidligst bli gjeldende fra sesongen 2024. 

 

Lagkonkurranse sprang og dressur.  Ingen endringer i statuttene her. I år ble det bla brukt 

prosentganging på resultatene i dressur jo høyere klasser man red. Virker som dette var 

populært blant rytterne også.  I forhold til å gjøre lagkonkurransene om til et KM lag blir det 

vurdert dithen at ved et KM lag så vil nivået bli fastlåst høyere og dermed favne om færre 

ryttere enn ved dagens løsning. Det var derfor KM lag i utgangspunktet ble gjort om til en 



ren lagkonkurranse. Det blir derfor enighet om at beholde lagkonkurransene videre i det 

formatet det alt er i. Det blir her også laget et forslag til kretsting 2023 om man skal åpne 

opp for OPRYK sine ryttere å delta i HERK sin lagkonkurranse med lag fra OPRYK sine 

klubblag. OPRYK vil også ta dette med videre til sitt kretsting. Forslag da også om OPRYK kan 

kjøre en KM lag stevne og HERK kan kjøre lagkonkurransen med åpning for ryttere fra begge 

kretser slik at ryttere som ønsker å starte både KM og lagkonkurransen har mulighet til dette 

både fra HERK sin side og fra OPRYK sin side. På denne måten vil man både kunne favne 

bredden samt de som ønsker å ri et rent KM lag. En evt slik endring vil også først være 

gjeldene tidligst fra sesong 2024. 

 

HM dressur: Ingen endringer på dagens statutter bortsett fra fjerning av all overkvalifisering. 

 

HM sprang: Nivået på senior blir endret fra 115 til 110 og også her vil all overkvalifisering bli 

fjernet. 

 

Avgifter generelt: Ingen endringer 

 

Innspill fra representantene om hvordan vi kan heve interessen for KM 

 

Ønsker om at kretsen lager en generell instruks på hvordan et KM skal / bør avholdes. 

Kretsen skal også bestrebe seg så langt det er mulig å ha en representant ute ved KM og HM. 

På denne måten vil arrangementet bli like godt uavhengig av arrangør.   

Det blir også kommet med forsalg om man kunne ha en inngangsparade av ryttere før 

stevnestart på KM hvor man kan gjøre noe lignende som ved NM/HM hvor rytterne kommer 

inn med flagg/skilt fra klubbene de representerer, kort presentasjon og musikk. Ønskelig da 

at kretsen sin representant står for dette for å unngå at det blir lagt mer arbeid på 

arrangørklubbene da de alt har nok jobb i forhold til avholdelse av stevnet. 

I tillegg er det ønske om litt mer stas under selve premieringen. Da med at rytterne blir leid 

inn på hest, kommer opp på pall hvor de får utdelt premiene og deretter kan stige opp på 

hestene igjen for å ta æresrunde. Vil også bli utdelt pokal til førsteplass i tillegg til medalje 

mm. 

 

Generelt 

 

Oppfordring til klubbene om å oppfordre sine medlemmer til å følge med på både NRYF og 

HERK sine sider da det blir lagt ut informasjon, kurs, arrangementer mm her. 



 

Arrangører må huske å legge ut resultatlister under eget vedlegg under dokumenter i 

NRYFstevne, spesielt hvis man fx bruker exelark 

 

TopSpec: her tar SOLØR et av kvalifiseringsstevnene og ELVE det andre. ATLU har satt opp to 

dager som reserve hvis det skulle bli noen avlysninger. 

 

FERD comeback Cup: NØST setter opp et stevne med denne kvalifikasjonen samt HEDE 

FERD rideskole Cup: Her skal ATLU og KORK undersøke nærmere om de kan sette opp et slik 

arrangement. 

 

Kommende arrangementer/planer for 2023 

 

Kretsen har søkt om avholdelse av breddesamling i dressur i 2023 og en ny regional samling i 

sprang.  Om vi får det og når det evt bil avholdt vil bli lagt ut på kretsen sin faebook side. 

Det er også planlagt stewardkurs og muligens da i samarbeid med OPRYK. OPRYK har også 

planlagt et dda kurs, men ikke fastsat noe nærmere rundt dette enda. 

Det er også planlagt avholdelse av mentalt treningskurs samt en dag med fysisk aktivitet for 

å kunne tilrettelegge et evt treningsprogram man selv som rytter kan bygge videre på. 

 


