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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat 
 
Fra grenutvalgsmøte i distanse:  
Nr/år/dato: 4/2022/10.10.2022 
Til stede: Hildegunn Skulstad, Kari Eiesland, Hege K. Aasdokken, Ronny Stokmo   
Referat: Hege Kilen Aasdokken 
Andre til stede: Ingen 
Meldt forfall: Rebekka Kaagaard 
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: rytter.no  
 
NM jr/yr og lag ble arrangert av Indre Haugaland Ryttersportklubb 3.september.  
Vi gratulerer vinnerne:  
Junior/yr: Julia Amélie Bersaas Mølstre med Kashmir 
Lag NM: Lund kjøre- og rideklubb 
VI takker Indre Haugaland Ryttersportklubb for et flott arrangement. 
 
Faste punkter: 
 
Terminliste 2022  
Det er til nå innmeldt totalt 21 nasjonale stevner og 2 internasjonale stevner i Norge for sesongen 
2022.  Hittil er 3 nasjonale stevner avlyst. 
 

Minner om at det er 4 uker frist for å melde inn stevner til terminlisten, både for clear round og fri 
fart. Oppfordrer alle til å melde inn så tidlig som mulig.  

 

Info satsing/landslag  
 

16.-18. september ble det holdt treningssamling på Haugaland hestesportsarena med 
landslagstrener og veterinær Fernando X Guerrero Medina. Det deltok 15 ryttere på samlingen, 
med variasjon fra erfarne ryttere på FEI-nivå til nybegynnere. Samlingen ble lærerik med både 
praktisk ridning og teoribolker. Vi skulle hatt med Erna Hartemink også under samlingen, men hun 
ble dessverre forhindret fra å stille opp fysisk. Vi fikk likevel en powerpoint fra henne som ble 
presentert for alle deltakerne. 
  
Siden forrige referat har det vært EMYJ i Vic Spania, hvor vi hadde Malene Bergersen Bakken og 
Shanameh til start. Det holdt dessverre ikke helt til mål i ei tøff og hard løype. 
  
Det ble arrangert FEI-ritt i Hallingdal i månedskiftet september oktober med mange gode resultater 
for våre ryttere. Etter rittet i Hallingdal kan vi ønske Aranka De Goijer velkommen som 
satsningsrytter, og hun vil få invitasjon til å bli med i Juniorgruppa. 
I slutten av november venter vi Fernando til Norge igjen for gjennomføring av høstens vetsjekker. I 
tillegg er det satt opp kurs om høver og skoing 25.-27. november der Fernando får med seg Marco 
Antonio Villamor som er hovslager for det spanske landslaget i distanse.  Arrangementet ligger ute 
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på rytter.no og påmelding er åpen i deltager.no. Vi oppfordrer både hovslagere og 
hesteeiere/ryttere til å få med seg dette kurset. 
 
Info arrangør og bredde/rekrutterings komite 
Vi har mottatt kopi av møtereferatet fra sist møte i komiteen. Komiteen ønsker å gi 
distanseinteresserte mulighet til å kunne kjøpe klær og effekter med slagordet Å fullføre er å vinne. 
Logo/trykk lages og gjøres avtale med firma som trykker, slik at de som ønsker kan bestille direkte. 
Dette ønskes inn som et supplement til Team Norway-effektene, da utøvere på lavere nivå bør få 
tilbud om å kjøpe effekter de lettere føler tilhørighet til. Passende logo til slagordet må utarbeides. 
Komiteen ønsker også at det kjøpes inn startvester som stevnefaddere kan bruke. Forslag er rosa 
vester.  
 
Info sponsorkomité 
Sponsorkomiteen har jobbet med å få sponsorer til EM jr/yr Vic, Spania. Det var ikke lett denne 
gangen, bl.a. grunnet økt interne kostander, men vi klart å få noen sponsorpenger som vil bli 
oversendt til deltageren, så snart midlene er mottatt. 
 
Info dommerkomité 
Det blir egen dommerkonferanse utenom grenkonferansen. Denne er satt til 19.nov 2022.  
Det jobbes med å ferdigstille digitalt kurs i KR I. 
Nye rutiner for oppgradering og opprettholdelse av dommere.  
 
 
Info fra NRYF  
Nryf jobber med å få til en god løsning for FEI-påmeldinger. Denne blir forhåpentligvis ferdig før 
nyttår.  
 
8/2021 
Stevnekassen 
Vi hadde planer om å bestille inn 4 stk Horsepal pulsmålere, men det er satt på vent til vi har testet ut 
om de fungerer godt nok også i vinterhalvåret. Oppfordrer inntil videre å bruke stetoskop. 
Aksjon: Kari og Hege 
 
10/2021 
NRYFstevne program 
Vet-kort i equipe - jobber med å samstille mot FEI vet-kort - må ta dette med Are hos NRYF. arbeid 
påbegynt Oversendt, men det har ikke skjedd noe mer foreløpig. Ronny purrer opp. 

Aksjon: Ronny 

 
11/2021 
NRYF web 
Lage presentasjon av alle landslagsrytterne på www.rytter.no (noe a la sprang sin presentasjon). 
Satser på å legge ut presentasjon fra og med 2023.  
Aksjon: Kari 
 
23/2021 
Equipe; elimineringskoder + veterinærkort 
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Årsakskoder eliminering synlig i nryfstevne - Sendt forespørsel til utvikler, og de mente det skulle 
være i orden, men det er det ikke. Ronny purrer igjen. 
Aksjon: Ronny 
 
1/2022 
Evaluering grenkonferansen 

1) Tiltak som kan være aktuelle er å flytte dommerkonferansen til annen helg, og sette 
seniormøtet til fredag kveld i stedet. Avklare med dommerkomiteen. Avgjørelsen om dette 
utsettes til senere i høst/arbeidsmøtet i november. 

2) Vi vurdere nye regler/rutiner for utnevnelse av årets bøttebærer. Forslag er at alle kan 
komme med en begrunnet nominasjon, og at det kan stemmes på de som er nominert i 
forkant av grenkonferansen.  
Ny pris vurderes med samme prosedyre for utvelgelse: Årets forbilde!  
Dette behandles på arbeidsmøtet vi har i november. 

For info punkt 1 
Aksjon: Kari/Hildegunn punkt 2 
 
3/2022 
Skjema for å søke om bredde og rekrutteringsmidler 
Vi vil utarbeide et eget skjema, slik at man kan søke om midler for å øke bredde og rekruttering.  
Skjema og retningslinjer vil bli annonsert, så snart det er klart.  
Aksjon: Kari 
 
4/2022 
Indianercupen 
Cupen skal endre navn fra 2023. Vi lyste ut navnekonkurranse i høst, og fikk inn mange gode forslag. 
Vinner er plukket ut, og offentliggjøres når ny logo er ferdigstilt. 
Aksjon: Hege 
 
 
6/2022 
NRYF Stevne 

Tilsvarende knapp i NRYFstevne for CR-cup som for Indianercup, slik at det synliggjøres at stevnet 
inngår i CR-cupen. CR-cupen gir også championatpoeng. Status pr i dag er at det ikke går an å legge 
inn to cuper i samme klassen. Tatjana hos web-utvikler prøver å finne en løsning. Ronny purret opp 
igjen. 

Aksjon: Ronny 
 

 

8/2022 

FEI reglementskurs på samling 

Vi ønsker å ha FEI reglementskurs for ryttere på samling, og tar sikte på å gjennomføre det på 
1.samling 2023.  

Aksjon: Kari/Hildegunn 
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11/2022 

Samlinger 2023 
Grunnet lav deltakelse ved en del samlinger de siste årene, ser vi behovet for å planlegge samlingene 
tidlig. Vi trenger også å markedsføre oss ut mot alle nivåer, ikke bare landslag- og satsningsgruppene. 
Forslag til markedsføring er på nett, Hestesport og på stevner som er i området hvor samlingen skal 
være. Dette jobbes det kontinuerlig med.  

For info 

 

 
Møteplan Sportsutvalget 2022: 
2.-4.des (arbeidsmøte) 
I tillegg har vi jevnlig kontakt og behandling av hastesaker via epost og messenger.  
For info 
 
Samlinger og viktige datoer i 2022: 
19. nov Dommerkonferanse 
25.-27.nov Kurs om skoing/høver 
Høstens veterinærsjekk i forbindelse med hovkurset. 
 
Neste møte: 
2.-4.des 2022 


