
 

Office address:  Sognsvn. 73, Postboks 5000, N – 0840 Oslo                                    Org Nr:  971 258 802                                       Web:  www.rytter.no                                          E-Mail:  nryf@rytter.no 
 
 
Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat TKK 23.02.2021 
 
Fra møte: 23/02/21  
Til stede: Janne Hetle, Jeanette Lund Støen, Linda Thomsen, Lillann Jebsen, Elin Hilling og Nils 
Kristian Brunvoll (med på telefon) 
Forfall:  
Referent: Marte Sneeggen 
 
 
 
Sak 04/12: Samlingshelgen skal være 17-18. April. 
 
Landslagsleder Linn kommer mest sannsynlig ikke til Norge på grunn av COVID-19 situasjonen. Planen 
er uansett at det skal være en samling for deltakere på Starum denne helgen. Vi må få spikret en 
plan. Jeanette sender ut foreløpig tanker rundt planen for teknisk personell. Lillann sjekker opp med 
Kjell Myhre hvordan vi kan gjøre det med programtrening og habilitet etc.  
Jeanette, Marte, Elin og Linda tar ett møte innen kort tid for å få på plass noen detaljer rundt helgen 
slik at vi snart kan få ut informasjon til teknisk personell. 
Covid situasjonen vurderes nøye inn mot helgen. 

 
Sak 05/21: Oppdatering på ansvarsområder  
 

Ansvarsområde  Ansvarlig  Hvor er vi per 23.02 

Utdannelsesplan i samråd med 
kurslærere  

 Janne, Marte, Nils  

Kurs/Kursplan/Digitalisering:     

KD  Janne Kontakte Odd Rune, Tone og Ellen om 
materiale 

KDD  Marte  Anne Grundvig hjelper til med kursplan 
og kurs materiell. Startet 
kommunikasjonen med henne  

KB  Nils  ? 

TDK  Kan vente!   

Godkjenne statutter  Linda Inne til TKr for råd. Fått tilbakemelding, 
Elin hjelper til med oppdateringene. 

Reglement  Janne 2021 reglementet er godkjent 

Teams møter/aktiviteter  Linda 
(Janne) Jeanette 

Kurt Seidl, 3 møter i mars 
Noe i april? Dressur? 

Møte på SUK sine møter  Marte Informerer om møte som var 17.02 

Nyhetsbrev/digitale 
medier/møtereferat legge ut  

Jeanette (Marte) Planlegge utseendelse om endringer i 
reglement med info om hvordan ta 
dette med i praksis, info om teams 
møter og info om TP helg til høsten. 
Når skal vi sende ut? Marte lager 
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utkast, Jeanette hjelper til med 
gjennomlesing og korrigeringer 

Mail ansvarlig  Marte   

Håndtering av stevnerapporter  Janne/Nils Nils og Janne har begynt å komme med 
noen ideer. Elin fra SUK blir med. 

Handlingsplan for post 3  Marte  Ble levert 10. januar for 2021 

Dispensasjoner  Marte/Janne Blir behandlet på TKK møter og 
besvart vi TKK mail etter som det 
kommer inn 

Oversikt over antall TP og behov for 
kurs 

Marte Nytt punkt på listen 23.02 

 
 
 
06/21 Informasjon fra steward komiteen: 
917 – Blod på hest – Sjekker opp mot FEI og Feltritt 
923.3b Ryggskinne – Stewardkomiteen er bedt om å komme med innspill 
TKK blir informert om hva steward komiteen har diskutert rundt disse paragrafene. Det blir tatt 
stilling til endring når KR9 skal endres til 2022. 
 
07/21 Dommerrapport skjema for dressuren: 
Kontakte dressurkomiteen angående deres skjema. De holder på å utarbeidet ett nytt skjema for 
dette. Vi kan nok bruke mye av det samme som de har. Marte tar tak i dette. 
 
08/20 Undersøkelsen fra teknisk personell. 
Informerer om hva som kom fram under undersøkelsen. Godt fornøyd med resultatene og at så 
mange tok seg tid til å svare. Flere ønsker fadderordning, mer kurs og oppgraderings muligheter 
og at teknisk personell skal delegeres til stevner fra TKK/SUK.  
 
09/20 Datoer for samlinger i 2021 
Arbeidshelg for SUK og TKK 12-14 november. 
Grenkonferanse siste helg januar. 
Dato for TP helg til høsten 30-31. oktober 
 
10/20 Autorisasjon  
Behandlet 
 
11/20 Autorisasjon og Dispensasjon  
Behandlet 
 
 


