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Members of:  NIF, EEF, FEI  

 
 
Fra grenutvalgsmøte i distanse:  
Nr/år/dato: 5/2022/04.12.2022 
Til stede: Hildegunn Skulstad, Kari Eiesland, Hege K. Aasdokken, Ronny Stokmo   
Referat: Hege Kilen Aasdokken 
Andre til stede: Ingen 
Meldt forfall: Ingen 
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: rytter.no  
 
Faste punkter: 
 
Terminliste 2022  
Det er til nå innmeldt totalt 23 nasjonale stevner og 2 internasjonale stevner i Norge for sesongen 
2022.  Hittil er 4 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  
25.-27.november ble det holdt hovkurs med Marco Antonio Villamor og Fernando X Medina 
Guerrero som kurslærere. Marco er hovslager for det spanske landslaget. Vi var så heldige å få han 
til Norge denne helga for å gjennomføre kurs, teoretisk og praktisk, om hov og skoing. Fernando 
deltok også på kursene for å formidle og oversette frå spansk til engelsk. 
Sammen utgjorde de et godt instruktørteam på de tre kursene, to på Øksnevad, et på Skiptvedt. Til 
sammen hadde kursene 39 påmeldte fordelt på tre dager. 
Kursene ble godt mottatt. Vi savnet imidlertid mer påmelding fra en større bredde av hesteeiere, 
uavhengig av gren. Hovhelse og skoing bør interessere alle som har hest. Tilbakemeldingene fra 
kursene har vært gode. Instruktør som ikke bare forklarte hvordan, men også hvorfor. Fokuserte på 
hestens behov, tilpasse sko til hoven, ikke omvendt. Styrke høvene og ha respekt for 
utgangspunktet på den enkelte hest. La skoen gi nok støtte og god bæreflate, bruke store nok sko 
og tilpasse de individuelt til den hoven de skal stå på. 
Vetsjekker høst ble gjennomført i forbindelse med hovkurset og i dagene etter. 
De vetsjekkene som ble gjort 25.-27. hadde med både Marco og Fernando. Videre ble det utført 
vetsjekker mandag og tirsdag med kun Fernando til stede. Det var 26 hester påmeldt vetsjekk. 
 
 
Info arrangør og bredde/rekrutterings komite 
Årsoversikt kommer på grenkonferansen. 
 
Info sponsorkomité 
Årsoversikt kommer på grenkonferansen 
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Info dommerkomité 
Årsoversikt kommer på grenkonferansen. 
 
Info fra NRYF  
Ingen nytt.  
 
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 fortsatt. 

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. Tas opp på senior og juniormøtet under 
grenkonferansen. 
Aksjon: Kari 
 
23/2021 
Equipe; elimineringskoder 
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 
Nye rutinger for utnevnelse av årets bøttebærer er laget. Forslag er at alle kan komme med en 
begrunnet nominasjon, og at det stemmes på de som er nominert under grenkonferansen.  
Ny pris med samme prosedyre for utvelgelse er vedtatt: Årets forbilde!  
For info! 
 
3/2022 
Skjema for å søke om bredde og rekrutteringsmidler 
Skjema er utarbeidet og blir lagt på web. 
For info! 
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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 

CR cupen: Vi får ikke to knapper for å synliggjøre at klassene inngår i CR-cupen, men stevne blir 
tagget. 

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 en 

samling i 2023.  

Aksjon: Kari/Hildegunn 

 

12/2022 Import av resultater fra FEI 

Automatisk import av resultater fra FEI fra 2023 er under implementering.  
For info! 

 

13/2022 Arbeidsmøte 2.-4.des 

Vi har gått gjennom regnskap, sportsplan, forslag til reglementsendringer, statistikk, utenlandske 
resultater, handlingsplan rapporter, årsplanlegging og grunnlag for priser er beregnet. 

Utarbeidelse av nye retningslinjer for årets bøttebærer og den nye prisen årets forbilde. 
Grenkonferansen og samlinger for 2023 er planlagt.  

For info! 
 
Møteplan Sportsutvalget 2023: 
14.februar  
23.mai 
29.august 
10.okt 
24.-26.nov (arbeidsmøte) 
For info 
 


