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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat 
 
Fra grenutvalgsmøte i distanse:  
Nr/år/dato: 3/2022/29.08.2022 
Til stede: Rebekka Kaagaard, Hildegunn Skulstad, Kari Eiesland, Hege K. Aasdokken, Ronny Stokmo 
  
Referat: Hege Kilen Aasdokken 
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 21 nasjonale stevner og 2 internasjonale stevner i Norge for sesongen 
2022.  Hittil er 3 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  
Distansesamling 20.-21. august på Vormsund. 
Samlingen ble holdt på Kulmoen travbane og det deltok 9 ekvipasjer, samt groomer.  
Noen erfarne ryttere men også helt nye som tok med seg hjem en god erfaring og fant virkelig ut at 
distanse var noe de ville satse videre på. Samhold, inkludering og lærerikt var tilbakemeldingen. 
I tillegg til praktisk ridning hadde vi teoribolker med hov og skoing, balanse og styrke for hest og 
rytter.  
Fernando og Erna bidrog både med teoretiske foredrag og praktisk veiledning ved ridning.  
 
 
Info arrangør og bredde/rekrutterings komite 
Komiteen har møte 5.september. Ikke noe info mottatt ellers. 
 
Info sponsorkomité 
Vår/sommer har det blitt sendt ut 37 søknader om sponsing - i hovedsak penger. Noen er definert 
til spesielle formål, typ is til mesterskap, mental trener på samling, innkjøp av felles utstyr etc... Et 
par andre har vært spesifikke formål - typ landslagsutstyr, drivstoff, hjelm (etter forslag fra ryttere). 
Dessverre er det null positive svar - en del svarer ikke, og de som har svart, har alle takket nei, 
gjerne med begrunnelse i økte interne kostnader (strøm feks) som gjør at sponsor budsjettene er 
blitt mindre. 
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I løpet av året har vi også sendt flere søknader til stiftelser/organisasjoner etc som deler ut penger 
til spesifikke formål. Gjensidigestiftelsen, Bama spons, Coop, Sparebanken Sør for å nevne noen, 
alle disse har også vært negative. 
Skulle ønske vi hadde noe mer positivt å bidra med - men det er status pr i dag iallfall. 
 
Info dommerkomité 
Dommerkomiteen skal ha møte 31.aug, og har ikke meldt inn info eller.  
 
 
Info fra NRYF  
Vi har fått ny sportskoordinator, Rebekka Kaagaard. Hun hadde følgende punkter å komme med fra 
nryf: 

1. Kingsland Oslo Horse show: NRYF har stand der, og ønsker at grenene skal kunne profilere seg 
der slik vi har gjort noen år tidligere. Arrangør- og bredde/rekrutteringskomiteen er satt på 
saken.  

2. NRYF fortsetter med webinarer da de har vært godt mottatt. De ønsker innspill til tema. 
3. Evaluering av landslagene. 
4. NRYF holder på å utarbeide nytt påmeldingsskjema til de internasjonale (FEI) klassene.  

 
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 har ikke fått testet godt nok ennå, og avventer litt til før vi bestiller.   
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 
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 
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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. 

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 
Cupen skal endre navn fra 2023. Vi lyser ut navnekonkurranse i høst, men vi forbeholder oss retten til 
avvise dersom det ikke kommer inn passende forslag.  
Nye t-skjorter og sløyfer må bestilles inn. Det begynner å gå tomt for t-skjorter, så vi går for å bestille 
med ny logo i stedet for den gamle når vi er tomme.  
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 

Aksjon: Ronny 

 

 

 

7/2022 
Sportsplan 

Vi gjennomgår Sportsplan og vurderer retting ift. intensjonen. Dette er rettet. 

For info. 

 

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. Vi har hatt kurs i det nasjonale reglementet i år, med stor suksess.  

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.  

Aksjon: Kari 

 

12/2022 

Påmeldinger til FEI i nytt påmeldingsskjema 

Ronny sjekker fortsatt kvalifikasjoner når påmelding kommer inn.  

For info. 

 

13/2022 

Reglementsendring 

SU-Di ønsker å ta opp to forslag til endring i reglement på møtet i dommerkomiteen 31/8: 

NM: ved uttak av hest i kontroll, ønsker vi at de to veterinærene som er til stede skal stemme over 
avgjørelsen. 
Synlig blod: si noe om prosedyre ved synlig blod på hest i konkurranse nasjonalt (lik FEI sitt 
reglement).  

For info 

 
Møteplan Sportsutvalget 2022: 
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: 
17.-18. sept: Uttak VM sen 
27. sept: EM jr/yr 
22. okt: VM senior 
19.-20. nov: Veterinærsjekk 
 
Neste møte: 
10.okt 


