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Grenkonferansen for 2018 ble avholdt den 26.-27.januar 2019 på Gardermoen Airport Hotel 
på Gardermoen. Det var 41 fremmøtte lørdag og 35 på søndag. Lørdag kveld var det middag 
med utdeling av priser. 

Lørdag  
Åpning 

Foredrag 

Hildegunn ønsket velkommen. 

Foredrag ved Fernando Xavier Medina Guerrero: 
Fernando ga oss en fortsettelse og en videreutvikling av foredraget han holdt i fjor. Han brenner for 
sporten og deler gjerne med seg sine erfaringer og sin kunnskap som oppdretter, trener og veterinær i 
hjemlandet. Han kommer fra en familie som har avlet hester i generasjoner, og har gjennom det siste 
året lært hesteholdet i Norge å kjenne, og trives dessuten godt blant nordmenn. 
 
Han snakket også om hva det er mulig å klare dersom vi jobber sammen som team, og hvordan dette 
har endret seg gjennom det siste året. Tidligere tenkte mange på sitt mål og sin rytter, og ikke på laget 
og nasjonen Norge som en helhet. Nå har vi bedre lagfølelse og bedre resultater. Fernando er opptatt av 
å bygge lag og lagfølelse og en stolthet over å ri for Norge med flagget på brystet. Han er også opptatt 
av at sponsorene er en del av laget og at det er viktig at sponsorene får en link opp mot rytterne for at 
også de skal føle tilhørighet. 
 
Fernando snakket ellers om temaer som: 
- Foring, hva ulike tilskudd gjør med hesten, og at det er forskjellige mikronæringsstoffer som norske 
hester kan ha stor nytte av å få som tilskudd, f.eks selen. Han snakket også om å gi variasjon, ikke fore 
hesten "for godt" hele tiden, men gi den trening på metabolismen ved å ta bort tilskudd og kraftfor i 
perioder. La den gå på naturlig skrint beite innimellom når den har fri fra trening.  
- Skoing og en hests naturlige "skjevheter". Det er ikke alltid smart å rette opp en skjevhet da det fører 
til endring andre steder i kroppen. Eksempel med en hest som stadig ble halt imens hoven ble rettet opp 
til kosmetisk perfekt. Da den fikk ha sin naturlige skjeve hov gikk den mange ritt uten å bli halt.  
- Trening, om å lage seg en treningsplan. 
 
Et utrolig flott og inspirerende foredrag! 
  

Distanseåret 2018 i 
tall 

Gjennomgang av nasjonal statistikk, kort oppsummert i tall: 
 

• Antall arrangører  -            14  
• Antall ritt                 - 23 
• Klubber representert  - 62 
• Antall unike ryttere startet     - 254 
• Antall starter i Norge  - 530 
 

Det har vært en markant nedgang på alle statistikker sammenlignet med distanseåret 2017. Tallene for 
2018 var også noe lavere enn 2016, som var forrige år der vi hadde mye nedgang. 
Gyland Hestesportlag hadde flest startende på klubbens stevner, i alt 73. 
 
Neste år vil vi også ta med statistikk over internasjonal deltakelse.  
 

Premiering Indianercup:  
Vinner: Alette Grude  
 
Championat Junior:  
1.plass Jeanne Holum / Yassir II 
2.plass Kaspara Grude / SR Noah 
3.plass Rita Eiesland Holen / Habib 
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Championat Senior:  
1.plass Olaug Espeli Carstensen / Khalid  
2.plass Olaug Espeli Carstensen / Kareeb  
3.plass Kine Sesilie Iversen / Shan 
 
Årets Ekvipasje:  
Jeanne Holum / Yassir II 
 
FEI Cup:  
1.plass Tonje Danielson 
2.plass Olaug Espeli Carstensen 
3.plass Kaspara Grude 
 
Årets Bøttebærer:  
Familien Moen Grude 
 

Begrunnelse fra juryen (Tone Aas): ”Årets bøttebærer 2018 har reist land og strand med sitt team, 
både i Norge og internasjonalt. De har også vært med å arrangere egne ritt, som arrangør. Årets 
bøttebærer har også stilt opp som bøttebærere for andre enn sitt eget teams utøver og gjort en utrolig 
solid jobb. Dette er også bøttebærere som kaster seg rundt da egen utøver ikke får starte, og går inn 
som bøttebærer for de andre norske og som var til uvurderlig hjelp. Teamets utøver er en av de 
virkelig unge og lovende utøverne som har kunnet komme dit på grunn av et sterkt team rundt seg. 
Årets pris går til en hel familie. Den måten de stiller opp for resten av de norske utøverne er et forbilde 
for mange. De viser ved handling hvordan vi kan være med å bygge en teamfølelse rundt det norske 
laget, og er kjempeengasjerte og hyggelige mot alle.” 
 

Årets Klubb: 
Harstad Ride- og Kjøreklubb 
 

Ny pris opprettet i år. Klubbene samler poeng gjennom året, basert på stevner de står som arrangør for. 
Ved samarbeid mellom klubber er det klubben som står som arrangør i Horsepro som vil få poengene. 

Poengberegning:  
- Clear round klasser gir 1 poeng pr klasse.  
- Fri fart klasser gir 2 poeng pr klasse.  
- CEI klasser gir 3 poeng pr klasse.  
Gjelder kun for klasser som blir gjennomført. 
Tilleggspoeng:  
- 2 poeng ekstra for å ha NM (gjelder for stevnet, ikke pr klasse).  
- 3 poeng ekstra for å ha FEI-stevne (gjelder for stevnet, ikke pr klasse).  
- 2 poeng ekstra for stevner som er meldt inn før 31.12 (for sesongen 2019 vil det gjelde innen 
01.03.19, fra sesongen 2020 blir det innen 31.12.19). Gjelder pr stevne, så sant stevnet blir 
gjennomført. 
Klubben som vinner får 5000 kr.	

 

Søndag  
Bredde og 
Rekruttering 

Ingen nye klubber arrangerte sitt første ritt i 2018. 

Indianercup: Det har vært en markant nedgang siden 2015. 2015: 122 startende, 19 jakker delt ut. 
2016: 76 startende, 11 jakker delt ut. 2017: 99 startende, 13 jakker delt ut. 2018: 74 startende, 7 jakker 
delt ut.  

Miniritt: Vi har ingen oversikt over hvor mange ritt/startende det har vært, men vi har gode erfaringer 
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blant de som har hatt det. Det er et viktig rekrutteringstiltak. Det oppleves stas å få et nummer på 
brystet, og sløyfe ved endt ritt. Send inn bilder J. Bilder kan også sendes til Rebecca Mender i 
Hestesport. Det skulle vært egne nummervester, i mindre størrelse, til Miniritt.  

Innspill: Skal vi ha flere ryttere, må vi ha flere arrangører. Fokuset må ligge der, pr nå er det meldt inn 
få stevner for 2019.  Det er fullt mulig å tenke samarbeid på tvers av klubbene, og alle ryttere bør 
hjelpe til der de kan og skaffe funksjonærer eller stille som funksjonær selv.  Det er utfordrende å 
skaffe både ryttere og funksjonærer i en og samme klubb – et tips er å arrangere to-dagers ritt (fri fart 
den ene dagen og clear round den neste) for å utnytte ressursene når løypene likevel er merket. 

Klubbene står fritt fram til å arrangere distanseleirer – man kan spørre etter penger til tiltak for 
barn/unge i kommunen, evt støtte fra egen klubb og krets.  

Økonomi Regnskap 2018 
  
Aktivitet barn/unge/bredde 
Brukt i hovedsak på Indianercup, jakker/skjorter/sløyfer, men også klubbhjelp. 
  
Utviklingsorientert ungdomsidrett 
Brukt på Junior/ungeryttere; NM, Idrettsfaglig bistand, NBC, EM og Championat. 
  
Aktivitet Sport 
Brukt på Senior ryttere: NM, Idrettsfaglig bistand, NBC og Organisasjon (Grenkonferansen, 
Utviklingsforum, møter og annet) 
 
Regnskapene er avstemt og godkjent av NRYF. 
  
  
Budsjett 2019 
Budsjetter er basert på at vi får samme tildeling som 2018 + inntekter fra samlinger. 
  
Aktivitet barn/unge/bredd                     50 000,-               Resultat i balanse 
Indianercup – 35000 
Klubbhjelp – 5000 
Stevnekasse – 5000 
Premier/sløyfer- 5000 
  
Utviklingsorientert ungdomsidrett        131 000,-             Resultat i minus 11000 
(Tildelte midler og inntekter) 
NM – 11000 
Idrettsfaglig bistand – 53000 
NBC – 25000 
VM jr/yr – 45000 
Championat – 8000 
  
Aktivitet Sport                                          281 500,-             Resultat i pluss 11500 
(Tildelte midler og inntekter) 
FEI Premier – 19000 
AGRI – 40000 
Idrettsfaglig bistand – 53000 
NM – 15000 
Championat – 10000 
NBC – 25000 
EM Senior – 45000 
Organisasjon - 63000 
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Reglement Hilde gikk gjennom endringer i reglement. Det er få endringer fordi det også har vært lite endringer i 

FEI-reglementet. Oppdatert reglement vil bli lagt ut på rytter.no.  
 

Sportsplan 2019 Gjennomgang av forslag til ny sportsplan v/Arild. Ligger ute på rytter.no og er godkjent av NRYF. 
 
Neste år vil vi ha en status på oppnådde mål fra Sportsplanen. 
  

Terminliste/ 

Idémyldring 

Gjennomgang av terminlisten for 2019. Vi trenger flere ritt på terminlisten.  
 
”Hvordan få flere klubber til å arrangere ritt, og hvordan kan vi få flere ryttere på nasjonalt nivå?” 
 
Hva kan du bidra med? (idémyldring): 
- Samarbeid mellom klubber, hjelpe hverandre. 
- Fange opp de klubbene som har hatt CR stevner/tidligere stevner. 
- Ha en ressursperson som har ansvar for dette (ikke nødvendigvis i GU). 
- ”Samarbeid” med andre grener (innen egen klubb, hjelpe til på eks sprangstevne mot at man får hjelp 
tilbake). 
- God tidlig planlegging i egen klubb (sette av datoer etc). 
- Styret fra forrige år kan godt bestemme datoer for neste år. 
- Samarbeid om datoer på terminlista, iallfall innen samme geografiske område. 
- Få medlemmer ut på grønt kort kurs. 
- Info ut på Facebook om hva som kreves.  
- Hva må til for å starte internasjonalt, info om dette. 
- ”Fadderordning”, sette opp en kontaktperson på stevner. 
- Årets Klubb, ta dette tilbake til klubben og oppfordre til å melde inn. 
- Hver må tenke gjennom hva man selv kan bidra med. 
- Fellestreninger. 
- Bruk folderen, skriv den ut og heng den opp. 
- Lage en video om distanseridning, dele på sosiale medier. 
- Gå ut i kretsene, få hjelp av de til å spre informasjon. 
- Alle ryttere kan rekruttere én rytter hver til stevne. 
- Vi må stille opp på stevner. 
 
Hva kan GU-Di gjøre? 
- Vi vurderer å utvide GU-Di med en ekstra person med ansvar for bredde og rekruttering og 
arrangører. 
- Vi har etablert kåring av ”Årets klubb”. 
- Vi vil utfordre NRYF på grunnregistrering. 
- Vi vil ha mer fokus på arrangør og ritt på Facebook-siden vår. 
- Vi vil utvikle og ha enda mer fokus på indianercup og miniritt. 
- Vi vil ha mer fokus på indianer, clear round klasser på Facebook-siden vår. 
- Klubber som melder inn tidlig skal ha fortrinnsrett i forhold til dato. 
 

Eventuelt Presentasjon av juniorgruppe og seniorgruppe pr 27/1-19: 
 
Juniorgruppe: 
Landslagsryttere: 
Kaspara Grude 
Rita Eiesland Holen  
Sigrid Høgevold 
 
Satsingsryttere: 
Maren Aanestad 
Stine Aasdokken 
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Nathalie Aas Hovland 
Sarah Kjørberg 
Sofie Dretvik Kure 
Sofie Dahl Larsen 
Ingrid Marie Jerdal Lervik 
Silje Tømmerberg 
 
Seniorgruppe: 
Landslagsryttere: 
Olaug Espeli Carstensen  
Tonje Danielson  
Gina Sætrang Holby 
 
Satsingsryttere: 
Jeanne Holum 
Unni Marina Berge 
Mari Kolstadbråten Ekra 
Glenn Finstad 
Lene Hammeren 
Kine Holen 
Kine Sesilie Iversen 
Terje Mahle 
Ellen Annette Mogensen 
Susanne Neset 
Camilla Smestad 
Mariann Seglem 
Hanne Rognstad Torgersbråten 
Silje Løkken Wold 
Ellen Suhr Ydstebø 
 

GU-Di 2019 Grenutvalget for 2019 består av: 
 
Hildegunn Skulstad (Grenleder, økonomi) 
Tina Høgevold (Statistikk, adm, web) 
Kari Eiesland (Bredde og rekruttering, Indianercup, Horsepro/Equipe) 
Arild Neset (Leder for senior- og juniorgruppe) 
 

Evt Ingen innmeldte saker.  
Presentasjon av Team Norway Endurance sponsor forslag v/Lena A Moen. 
 
 

 


