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Møtereferat Grenkonferansen Distanse 2022 
 
Dato: 12.02-13.02.2022 
Referat: Hege K. Aasdokken 
Protokollen legges ut på: rytter.no  
 
Grenkonferansen for 2022 ble avholdt den 12.-13. februar 2022 på Thon Hotel Ullevål i Oslo. Det var 
41 fremmøtte lørdag og på søndag. Lørdag kveld var det 42 til middag i konferanseavdelingen, med 
utdeling av årets priser. 
 
LØRDAG: 
 
Åpning 
Leder Sportsutvalg distanse Hildegunn ønsket velkommen.  
 
Foredrag 
Foredrag ved Fernando Xavier Medina Guerrero: 
Fernando snakket denne gangen om:  

- Analyse av Team Norway Endurance; Hvor er vi, hvor går veien videre, hvordan forbedre? 
- Presentasjon av Online-programmet 
- Ønske om en studie på nordiske distansehester.  

 
Distanseåret 2021 i tall 
Gjennomgang av statistikk, kort oppsummert i tall: 
• Antall arrangører - 7  
• Antall ritt – 14  
• Klubber representert - 44  
• Antall unike ryttere startet - 154 
• Antall starter i Norge – 300 
 
Det har fortsatt vært en nedgang på alle statistikker sammenlignet med foregående år. Hovedårsaken 
er Covid-19, men vi har en rekrutteringsutfordring. Det var en liten økning i antall ryttere og hester til 
start i FEI-klasser sammenlignet med i fjor, men det har vært gjennomført flere internasjonale ritt i 
2021 enn i 2020.   
Gyland Hestesportlag hadde flest startende på klubbens stevner, i alt 109.  
 
Mesterskapsresultat:  
VM senior Pisa mai: Tonje Danielson/Doratshah tok en fin 25.plass i VM senior i Pisa. Dette 
mesterskapet skulle vært avholdt i 2020, men ble utsatt til 2021. 
NBC på Gyland ble dessverre avlyst.  
VM junior/young rider: Sofie Dahl Larsen/Al Samah red inn til en fin 17.plass. 
EM senior i Ermelo Nederland: Ingen av de 3 seniorekvipasjene fullførte. 
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Premiering: 
 
Indianercup: Sofie Hafstad 
   
Championat Junior:  
1.plass: Sofie Dahl Larsen/Al Samah   
2.plass: Julia Amélie Bersaas Mølstre/Kashmir  
3.plass: Aranka de Goijer/Inshirah    
 
Championat Senior:  
1.plass: Kine Belland/Smj Pershan   
2.plass: Olaug Espeli Carstensen/Bjørgans Afrah 
3.plass: Tonje Danielson/Luna  
 
Årets Ekvipasje: Julia Amélie Bersaas Mølstre/Kashmir 
 
FEI Cup:  
1.plass: Tonje Danielson 
2.plass: Olaug Espeli Carstensen   
3.plass: Kine Sesilie Iversen   
 
Årets Bøttebærer: Ida Marie Eriksen 
 
Årets klubb: Gyland Hestesportslag  
 
 
Økonomi 
Grunnet covid 19 ble det færre samlinger i 2021 og Nordisk Mesterskap ble også avlyst. Derfor ble 
det anledning til å bruke noen ekstra midler bl.a. på å supplere stevnekassen med flere nr. serie 
vester både til FEI og nasjonalt + noen små nummervester til de minste rytterne, i tillegg har vi laget 
en mindre stevnekasse for arrangører i nord. Vi har også valgt å subsidiere deltageravgiften til 
grenkonferansen i år og gitt ut reisestøtte til EM og VM rytterne.  
 
Oppsummert; så har vi nestet brukt hele budsjettet på Aktivitet barn/unge/bredde, 
Vi fikk underskudd på posten Utviklingsorientert Ungdomsidrett som ble dekket inn under Aktivitet 
Sport. På Aktivitet Sport hadde vi et overskudd på litt over 40 tusen som vi tar med oss inn i 2022, det 
vil komme godt med, da vi forventer et år med flere samlinger, vi budsjettere med lag både til 
Nordisk og EM/VM, samt et større fokus på rekruttering/bredde. 
 
 
- 
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Bredde/rekruttering 
Rapport fra Arrangør, bredde og rekrutteringskomiteen 2021 

- Presentasjon av fjorårets komite: Susanne Neset, Kaia Knutshaug Ruud, Hege Kilen 
Aasdokken. På høstparten gikk Kaia ut av komiteen, og vi fikk inn Ida Marie Eriksen, Erna 
Hartemink og Hanne Torgersbråten. Erna går inn som leder.  

- Hva er gjort i 2021: oppdatering info på rytter.no, planleggingsmøter, planlagt fadderordning, 
innspill reglementsendring, SOME-aktivitet, CR-cupen. 

- Gjennomgang statutter CR-cup. Innspill fra deltakere: gjøre cr-cupen mer kjent for både 
arrangører og deltakere, senke grensen for premiering. 

- Planer videre: videre oppdatering av distansedelen på rytter.no, sende ut informasjon om 
distanseritt til alle klubber, innføre fadderordning.  

- Fadderordning: komiteen ønsker å lage en «bank» med utøvere, støttepersonell og erfarne 
arrangører, slik at nye ryttere og arrangører har noen å støtte seg på når de tar steget inn i 
sporten. Mer info vil komme om kort tid på nettside og Distanse i Norge.  

- Hvorfor er rekruttering så viktig? Vi trenger kontinuerlig påfyll av nye ryttere og arrangører, 
samt teknisk personell for å opprettholde idretten vår. Breddesporten gir inntekter til 
klubbene, samt nye utøvere til sporten.  

- Hva kan DU gjøre for å øke aktiviteten i sporten vår? For eksempel: Ta initiativ i klubben din til 
å holde ritt, still opp som deltaker, funksjonær, fadder, be med andre på treningsturer, ritt 
osv, vær aktiv i sosiale media, hold temakveld hos rideklubben din, gi komiteen innspill, Ri CR 
som en treningstur, del av erfaringene dine, ha det gøy! 

- Ta kontakt med oss på rekruttering@gu-di.no for innspill, ris, ros osv!  
 
Sponsor 
Rapport fra Sponsor komiteen/Team Norway Endurance 2021 
Komiteen har bestått av Lena Moen og Tina Høgvold. Lena presenterte sponsorene komiteen klarte å 
skaffe til EM senior og VM jr/yr 2021. Det er lett å glemme, men Norges Rytterforbund putter også 
mye penger inn i startavgifter og tackbox, og kan ansees som en stor sponsor. Ellers har Nordan 
sponset generøst denne gangen også. Andre sponsorer var: Improwin, Setzi Saddles, 
Honningsentralen. 
Komiteen jobber videre for å få sponsorer til Team Norway generelt, ikke bare til mesterskap. Ulike 
kategorier av sponsornivå er planlagt. De ønsker hjelp fra utøvere til første kontakt/fremskaffe 
sponsorer, men forhandlingen av kontrakt/avtale må gå gjennom komiteen.  
Takk til Tina og Lena for en formidabel jobb! 
 
Dommer 
Rapport fra dommerkomiteen 
v/ Hildegunn Skulstad. Leder av dommerkomiteen, Bente Heggedal Løvold går ut av komiteen. Ikke 
noen nye kandidater til å ta over pr nå. Det er mulig å ta komiteen inn i Sportsutvalget, vurderes etter 
hvert. Det er ikke meldt inn noen oppgradering av dommere i år.  
Dommerkonferansen ble avholdt fredag 11.02.22. 
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SØNDAG 
 
Åpning 
Leder Sportsutvalg distanse Hildegunn ønsket velkommen.  
 
Rapport fra aktiviteter 2021 
Rapport fra aktiviteter 2021 landslag og satsning 
Året startet med full nedstenging grunnet Covid. Grenkonferansen ble kjørt digitalt for første gang i 
historien. 
Veterinærsamling vinter ble planlagt utført med ulike norske veterinærer da Fernando ikke kunne 
komme inn i Norge. Dessverre ble Covid-situasjonen slik at disse ikke kunne forsvares utført likevel.  
På grunn av situasjonen satte vi opp månedlige teamsmøter med ulike temaer som Fernando kjørte. 
Temaene på disse møtene var araberhestens avstamning, genetikk, hvordan hestens eksteriør 
påvirker forutsetninger for prestasjoner i distansesporten. Møtene samlet mange og var en fin måte 
å holde kommunikasjonen  
Videre utover våren fortsatte nedstengingen og det ble ikke åpnet for aktiviteter før på sommeren. 
Treningssamling Gyland 18.-20. juni 
I forkant av stevnet på Gyland, som var planlagt som uttakssamling til Nordisk, ble det i stedet laget 
en enkel samling med fokus på det sosiale. Samtidig med samlingen var det clear round ritt «Gyland 
endurance Testival» som mange var med på.  
Ellers ble det øvd på kjøling, mønstring, galopptrening, treningsturer osv. 
Det viktigste var nok likevel at vi endelig kunne møtes og ha det sosialt sammen etter en lang periode 
med nedstenging og forbud mot samlinger og arrangement.  
Treningssamling ble også invitert til på Maura 19. juni, men kun to ryttere meldte sin interesse til å 
delta på den. 
Vetsjekker med Fernando i august 
I begynnelsen av august kunne endelig Fernando komme inn i landet. Da benyttet han anledningen til 
å dra rundt og møte ryttere og hester i vest-, sør- og østlandsområdet. Det ble tatt veterinærsjekk av 
hestene og Fernando fikk møte rytterne i sine nærområder. Oppi alt dette ble hestene som var 
kvalifisert til å delta i EM og VM i Ermelo gjennomgått ekstra nøye. Det ble også holdt en fellestrening 
på travbanen på Tengs 7. august med mange deltagere. 
Samlinger november  
Vanligvis pleier vi ha en veterinærgjennomgang i november for å sjekke om hestene behøver noe 
ekstra oppfølging på slutten av sesongen. Dette året har det vært begrenset med konkurranser, så 
Fernando ønsket i stedet å legge inn to hele helger i Norge med mer enn bare veterinærsjekker.  
På Indre Haugaland 6.-7. november var det totalt 13 ryttere påmeldt. «Høst-rittet» var en del av 
samlingen der Fernando fikk mulighet til å være med under forkontroll, gjennomføring av rittet og 
sluttkontrollen. 
På Minnesund 12.-13.november var det 6 ryttere med. 
I tillegg var det både groomer og andre interesserte med på samlingene.  
Programmet gikk ut på ridning, foredrag, equine touch og personlige møter mellom Fernando og hver 
enkelt rytter med team.  
Sosialt fellesskap og gode samtaler og diskusjoner var en viktig del av samlingene. 
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Reglement KRVIII 
 
§ 816 – Antrekk, sal og utstyr 
5. Rideantrekk skal være passende for konkurransen, og ikke være til ulempe for distanseridningens 
anseelse. Rideantrekk inkluderer skjorte eller genser med ermer og krave eller høy hals, samt 
ridebukse/tights. Nødvendige klær for dårlig vær er tillatt. 
 
§ 824 – Påmelding og start 
2. Begrensninger for start 
En hest kan ikke starte i mer enn én klasse per stevnedag, heller ikke utenfor konkurranse.  
Unntak 1: Der individuell konkurranse og lagkonkurranse går i samme ritt, eller en lukket  
klasse inngår som en del av en annen klasse. Dette forutsetter at konkurransene starter  
samtidig og ellers er nøyaktig like. 
Unntak 2: Samme hest kan starte i to ulike klasser LD:1 samme stevnedag dersom to slike  
klasser er utlyst. Hesten kan starte med samme eller to ulike ryttere i de to klassene. 
 
§ 831 – Gjennomføring av veterinærkontroller 
d) Bevegelser 
Mønstringen skal foretas på en på forhånd fastsatt strekning på minst 30 meter med flatt og  
fast underlag. Hestens bevegelser skal vurderes ved mønstring i trav eller tilsvarende gangart 
på en rett linje fra veterinæren og tilbake. Hesten skal vises med løs tøyle slik at den bærer  
hals og hode fritt. Bøying eller dyp palpering skal ikke utføres. Hesten kan ikke vises med  
beslag, boots e.l. som skåner høvene, dersom den ikke skal bruke dette under rittet. 
Veterinæren kan be om at løse boots o.l. tas av for nærmere kontroll av høvene 
 
f) Sko og høver 
Hest med dårlig hovhelse, beskjæring eller skoing, som vurderes å gjøre hesten ikke skikket  
til konkurranse, skal elimineres. Hesten kan gå i mål uten en eller flere sko 
 
Sportsplan 2022 
Kari presenterte sportsplanen for 2022. Lite endringer. Planen ligger på www.rytter.no under 
Landslag.  
 
Nryfstevne.no og påmelding FEI-stevner 
v/Ronny Stokmo. Påmelding til FEI stevner MÅ sendes inn til Ronny minimum 2 virkedager før 
påmeldingsfrist, slik at Ronny og representant fra rytterforbundet rekker å legge inn påmeldingen før 
frist.  
Ved deltakelse på utenlandske stevner, både internasjonalt og nasjonale ritt, har rytter ansvar for å 
legge inn resultat i nryfstevne selv. Ta kontakt med Ronny dersom problemer.  
 
Terminliste 2022 
Foreløpig terminlisten 2022 ble vist. Det er flere ritt som er på vei, men de er ikke meldt opp ennå. 
NM senior blir hos Gyland i forbindelse med NBC i juni. Ingen arrangør av NM junior/yr og lag hadde 
meldt seg til fristen, men Indre Haugaland tar utfordringen og setter opp dette mesterskapet under 
Haugaland Challenge week 17.september 

http://www.rytter.no/
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Presentasjon Sportsutvalg Distanse 2022 
Hildegunn Skulstad: leder, budsjett/økonomi, medlem av TK og DIDK. 
Kari Eiesland: Leder for Landslag og satsning 
Ronny Stokmo: Godkjenning stevneinvitasjoner, Påmelding og godkjenning av resultater fra 
utenlandske og CEI ritt, support/superbruker nryfstevne 
Hege Aasdokken: Bredde og rekruttering, indianercup, cr-cup, administrativt og statistikk, medlem av 
DiABRK 
 
 
Foredrag Fernando:  
Fernando tok for seg 20 spørsmål som han jevnlig får av rytterne, bla om sal, bruk av kjøleleire/gele, 
bandasjer, bruk av olje, hold på hesten, pause mellom ritt.  
 
Takk for en fin grensamling, lykke til med ny distanse sesong!  

 


