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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat 
 
Fra grenutvalgsmøte i distanse:  
Nr/år/dato: 1/2021/18.02.21 
Tilstede: Hildegunn Skulstad, Kari Eiesland, Hege K. Aasdokken, Ronny Stokmo   
Referat: Hildegunn Skulstad 
Andre til stede: Martine B Thorsen 
Meldt forfall: ingen  
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: rytter.no   
 
Vi ønsker velkommen til 2 nye medlemmer i Sportsutvalget Distanse: Hege Kilen Aasdokken og Ronny 
Stokmo, samt en stor takk til Tina Høgevold og Arild Neset som trer ut av Sportsutvalget Distanse.  
 
Faste punkter: 
 
Terminliste 2021  
Det er til nå innmeldt 15 nasjonale stevner og 2 internasjonalt stevne i Norge for sesongen 2021. Nytt 
av året er at dere finner alle stevner på nryfstevne.no.  

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

 

Info satsing/landslag  
Møter med senior- og juniorgruppe ble holdt henholdsvis mandag 15. og tirsdag 16. februar på 
teams. Det var 20 ryttere med på seniormøtet og 10 på juniormøtet. I tillegg til ryttere i 
satsningsgruppe og landslag ble alle som er kvalifisert til å ri FEI-ritt invitert til å bli med på møtene. 
 
Fernando påpekte problemene Covid har medført, og manet til å tenke nytt. Vi driver alle med dette 
fordi vi er glade i hester og samspill med dem. Derfor er det viktig å fokusere på det når avlyste 
stevner gjør at vi blir frustrerte og ikke kan delta på FEI-stevner slik vi har planlagt. Vi må finne 
alternative aktiviteter, ha struktur og leve som idrettsutøvere. 
 
Også kommunikasjon oss imellom og med Fernando kan bli bedre. Der må alle gjøre en innsats, for 
eksempel trene sammen. Fernando ønsker at rytterne sende meldinger, bilder, spørsmål, tar kontakt, 
gjerne om helt dagligdagse ting bare for å bygge opp samholdet. Juniorene er bedre enn seniorene på 
dette. Det må jobbes framover for å få opp kommunikasjon mellom Fernando og seniorgruppa slik at 
det blir bedre lagbygging. Team Norway må utvikle seg selv om covid-19 hindrer deltakelse på FEI-ritt 
og reising mellom ulike land. 
 
Det legges opp til hyppig kontakt for hele gruppene utover året, og Fernando stiller seg til disposisjon 
for møter og samtaler til faste tider hver uke hele 2021. 
 

http://www.rytter.no/
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Kari har overtatt rollen som koordinator på landslag og satsning. Spørsmålet rundt habilitet ble tatt 
opp og diskutert gjennom. Ingen uttrykte problemer rundt det. Også Fernando sin involvering med 
treningsopplegg for ryttere fra andre nasjoner ble tatt opp. Der gjorde han det klart at det er Team 
Norway han er trener for og at dette ikke er et problem. Fernando er tydelig på at han er profesjonell 
på dette, skiller på å ha venner i andre land innen sporten, selge sine tjenester ved f.eks. nettbasert 
treningsprogram til andre lands ryttere, og å være lagleder for Team Norway. 
 
Info arrangør og bredde/rekrutterings komite 
Ingen ny info siden grenkonferansen. 

 
Info sponsorkomité 
Ingen ny info siden grenkonferansen. 
 
Info dommerkomité 
Ingen ny info siden grenkonferansen.  
 
Info fra NRYF  
NRYF informerte om at det blir arrangerte div. webinarer, som vil være tilgjengelige for mange, følg 
med på rytter.no. Det kommer en kalender på web, slik at alle kan sette av datoer over aktuelle 
webinarer.  
 
NRYF har sjekket med FEI ift. dispensasjon på bruk av officials CEI ritt. Kan man arrangere FEI/CEI ritt 
med bare norske officials? Svaret fra FEI et at man kan søke om disp. for «foreign Judge og foreign 
Vet. Delegate». Når det det gjelder Treating Vet., så må den inneha korrekt * nivå for det aktuell CEI 
ritt.  
 
8/17 
Ny folder og distansebrosjyre 
Ny fullstendig brosjyre er også under utarbeidelse, tanken er at også denne skal være elektronisk og 
at de som ønsker det kan printe den ut selv. Kari har snakket med Lena om layout. Kommer i løpet av 
året. 
Aksjon: Kari 
 
7/20 
Tinget 2021, nå digitalt 
Ryttertinget vil bli arrangert fra 9–11 april 2021, digitalt. Alle info blir lagt på rytter.no.  
For info 
 
1/2021 
Konstituere nytt SU-Di 
Sportsutvalg Distanse konstituerte nytt utvalg ifm. to nye medlemmer Hege og Ronny. 
Arbeidsoppgaver ble fordel, samt gjennomgått hva det vil si å være i utvalget, gitt div. tilganger, 
forventninger og interne retningslinjer.  
For info 
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2/2021 
Sportsplan 2021 
Vi har endret litt på Sportsplan, under krav for å være satsningsrytter er kravet samme som for 2020: 
Rytter fullført minimum 1 x CEI1*, mens vi har differensiert ift. til betaling på samlinger for erfarne 
satsningsryttere (dvs. ryttere som har fullført minimum 3 x CEI2*).   
For info 
 
3/2021  
NBC støtte 
SU-Di ønsker å gi en eller annen form for støtte til arrangør av NBC, vi støtte NM arrangør og burde 
også støtte NBC. Martine sjekker med NRYF ift støtte fra dem, tas opp på neste møte.  
Aksjon: Hildegunn og Martine 
 
4/2021 
Reglementsforslag for KRVIII 2021 
SU-Di har tidligere sendt inn forslag på reglementsendringer for KRVIII, TKr har svart med noen 
oppfølgings spørsmål samt tekstkorrigeringer, men i hovedsak er forslagene godkjent.   
For info 
 
5/2021 
Arrangør, Bredde og Rekrutteringskomiteen 
Det er ønskelig å få flere medlemmer til denne komiteen og spesielt en som kunne tenke seg å være 
leder. Ny oppfordring vil bli lagt ut FB.  
Aksjon: Hege 
 
6/2021 
Kiropraktor 
SU-Di ønsker å tilby kiropraktor til flere samlinger og muligens mesterskap. Vi sjekker ift kostnader og 
muligheter. 
Aksjon: Hildegunn 
 
7/2021 
Møteplan 
SU-Di har satt opp en møteplan for 2021 (kan bli endringer) 
Mandag 26 april, mandag 5 juli, mandag 30 august, mandag 25 oktober og arbeidsmøte 26-28 
november.  
For info 
 
8/2021 
Stevnekassen 
SU-Di har vedtatt å supplere med stevnekassen med nye stetoskop, en til hver kasse øst/vest.  
Ytterligere suppleringer vurderes fortløpende. 
Aksjon: Kari og Hege 
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9/2021 
Stevne arrangører 
Hege som fremdeles også er leder i DIBRK, ønsker å ha søkelys på arrangører. Vi trenger flere 
arrangører og/eller flere ritt hos hver enkel arrangør. Med flere ritt, er det lettere ift. bredde og 
rekruttering av nye ryttere.   
Aksjon: Hege 
 
10/2021 
NRYFstevne program 
Kari sjekker om det MÅ merkes med Indianercup på alle klasser som har Indianercup, for at det skal 
telles med.  
Aksjon: Kari  
 
11/2021 
NRYF web 
NRYF web må oppdateres ift. nye medlemmer både i utvalget og komiteer. 
Aksjon: Martine 
 
 
 
Samlinger og viktige datoer i 2021: 
Veterinærgjennomgang 26.-28.februar, øst og vest (flyttet, ny dato kommer) 
Treningssamling og uttak til VM Pisa senior 30.april-2.mai (planlegges på østlandet) 
VM Senior Pisa (ITA) 21.-22. mai 2021 (utsatt fra 2020) 
Treningssamling og uttak NBC lag 11.- 13. juni  (planlegges på Vestlandet) 
Treningssamling og uttak for VM junior og EM Senior 20.-22. august (planlegges på sørlandet) 
EM Senior Ermelo (NED) 6.-11. September 2021 
VM Yr/Jr Ermelo (NED) 6.-11. September 2021 
Veterinærgjennomgang 19. - 21. november, øst og vest 
 
Neste møte: mandag 26. april 2021 


