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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat SU-Di 
 
Fra grenutvalgsmøte i distanse:  
Nr/år/dato: 2/2022/30.05.2022 
Til stede: Hildegunn Skulstad, Kari Eiesland, Hege K. Aasdokken, Ronny Stokmo   
Referat: Hildegunn Skulstad 
Andre til stede: Ingen 
Meldt forfall:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: rytter.no  
 
 
Faste punkter: 
 
Terminliste 2022  
Det er til nå innmeldt totalt 19 nasjonale stevner og 1 internasjonale stevner i Norge for sesongen 
2022.  Hittil er 1 nasjonalt stevne 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  
Samling med uttak av lag til Nordisk på Gyland 19.-21.05.2022 

23 ekvipasjer påmeldt. Til stede hadde vi Fernando Medina som sjekket hestene og kjørte det meste 
av treningen for ryttere på FEI-nivå. I tillegg var Erna Hartemink med som dressurtrener for både FEI-
ryttere og nasjonale ryttere.   

Tonje Danielson bidrog også sammen med Kari Eiesland og gav rytterne på nasjonalt nivå en 
gjennomgang på mønstring og hvordan man best viser hesten sikkert og bra i veterinærkontroll. 
Rytterne fikk trene mye på å gjøre seg klar til vetkontroll. I tillegg fikk de øve på flaskeplukking på 
hesteryggen.   

Hilde Berg bidrog med kurs om det norske distansereglementet for rytterne. Dette ble godt mottatt 
fra de som var der, og skapte gode diskusjoner og engasjement. 

Tilbakemeldingene fra samlingen var positive, og vi tar med oss det som gikk bra videre til neste 
samling. Ved å ha flere som bidrar som trenere blir det mindre dødtid for rytterne, og Fernando får 
bedre oversikt over alle rytterne som deltar. 

Dessverre hadde vi en ulykke i forbindelse med samlingen hvor en rytter falt av ute på tur, og hesten 
ble funnet med brukket bein og måtte avlives. 
 
 
 
 

http://www.rytter.no/
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Info arrangør og bredde/rekrutterings komite 
Dette har komiteen arbeidet med siden oppstart;  

- Video av både miniritt, Indianercup, CR-cup og mønstring av hest 
- PowerPoint til arrangør 
- Søkt støtte til div. arrangement 
- Oppdatert nettsiden NRYF 
- Fått egen mailadresse rekruttering@gu-di.no 
- Satt i gang fadderordning 
- Samt masse kontakt med ryttere og arrangører 

 
Info sponsorkomité 
Ingen info/oppdatering mottatt.  
 
Info dommerkomité 
Der er siden sist gjennomført: 

1. Dommerkurs (DIDA-kurs) 19. mars  
2. Reglementskurs for distansedommere 30. april 

DIDA-kurset hadde 8 deltager og 2 av dem har levert godkjent prøve innenfor fristen. Vi gratulerer 
Ronny Stokmo og Hanne Rognstad Torgeirsbråten som autorisert DIDA.’ 
 
Info fra NRYF  
Vi har fått ny sportskoordinator, er lovet mer info fra NRYF. 
 
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. Oppfordrer inntil videre å bruke stetoskop. 
Vi tester og tar en avgjørelse etter sommeren  
Aksjon: Kari og Hege 
 
10/2021 
NRYFstevne program 
Vet-kort i equipe - jobber med å sammenstille mot FEI vet-kort - må ta dette med Are hos NRYF. 
arbeid påbegynt Oversendt, men Are som jobber mot Equipe er ikke tilbake før i april, 
pappapermisjon. 

Aksjon: Ronny 

 
11/2021 
NRYF web 
Mye er rettet, men fremdeles gjenstår noe retting. Vi sender inn forslag til rettinger etter dette 
utvalgsmøtet.  Oppdateringer er gjort, videre vedlikehold gjennomføres kontinuerlig  
For info 
 
Lage presentasjon av alle landslagsrytterne på www.rytter.no (noe a la sprang sin presentasjon) fra 
dette året.  
Aksjon: Kari 
 

mailto:rekruttering@gu-di.no
http://www.rytter.no/
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23/2021 
Equipe; elimineringskoder + veterinærkort 
Årsakskoder eliminering synlig i nryfstevne - Sendt forespørsel til utvikler, og de mente det skulle 
være i orden, men det er det ikke. Ronny purrer. 
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.  

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!  

Aksjon: Hildegunn (1) / Kari/Hildegunn (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 
Vi kommer til å endre navnet Indianercup, men vi har en del effekter på lager, og ønsker å bruke opp 
disse først. Målet er at cupen blir gående under nytt navn fra 2023. Vi trenger forslag til nytt navn, og 
håper at juniorene selv kan komme med gode innspill til dette. 
Hege legger ut på web etter sommeren.  
Aksjon: Hege 
 
5/2022 
CR-cupen 
Vi endrer kravet for å få t-skjorte fra 200 km til 100 km etter oppfordring fra Arrangør- og 
bredde/rekrutteringskomiteen. Dette vil være mer oppnåelig og motiverende. I tillegg vil den som har 
flest poeng i cupen få plakett uansett antall kilometer.  
Endringen skjer med virkning fra dette året. 
Dette er gjennomført.  
For info 
 
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. Sak sendt over til utviklere. 

Aksjon: Ronny 
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7/2022 

Sportsplan 
Vi gjennomgår Sportsplan og vurderer retting ift. intensjonen. 

Aksjon: Hildegunn 

 

8/2022 

FEI reglementskurs på samling 

Vi vurdere å ha FEI reglementskurs for ryttere på samling, 
Aksjon: Kari/Hildegunn 

 

9/2022 

Resultatlister NRYFstevne vs. Equipe 

Dommer signere på resultatlister tatt ut fra Equipe, arrangør må sjekke at dette stemmer 100% når 
det blir lastet over i NRYFstevne. Det skjer ofte at arrangør legger rytter rett i Equipe ifm. påmelding, 
dersom det ikke leggers inn helt korrekt får man feil når det lastes over i NRYFstevne. Oppfordring til 
arrangørene om å være nøye og kontakte Ronny om de trenger hjelp.  

For info 
 

10/2022 

Reglementsendring 

SU-Di vil foreslå å sette ned farten for LD klassen til 6 km/t minimumstid, dette blir foreslått ved 
neste reglementsoppdatering til høsten.  

For info 

 
Møteplan Sportsutvalget 2022: 
29. aug 
10. okt 
25.-27. nov (arbeidsmøte) 
I tillegg har vi jevnlig kontakt og behandling av hastesaker via epost og messenger.  
Det er ønskelig å inkludere komiteene/leder i komiteene på 1-2 møter. 
For info 
 
Samlinger og viktige datoer i 2022: 
18. juni: Nordisk Mesterskap / NM Senior, Gyland 
27.-28. aug: Uttak EM jr/yr 
17.-18. sept: Uttak VM sen 
27. sept: EM jr/yr 
22. okt: VM senior 
19.-20. nov: Veterinærsjekk 
 
Neste møte: 
29. august 


