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1. Juniorlandslagstrener 
Karoline Kjuus av avsluttet sitt engasjement som juniorlandslagstrener, ettersom at hun ikke kan 
være med under EM 2021. Det ble diskutert om vi skal bruke samme trener for junior og 
seniorlandslagene, ettersom at det er fordyrende med to trenere. Vi har fått inn fem junior 
søknader, så det er økonomisk sårbart. Inga lager en prismodell basert på kostnader skissert i 
sportsplanen og undersøker med forbundet hva som må dekkes av reise og diett for trener. Vi 
setter opp et møte i neste uke hvor vi ser på prismodellen og tar en avgjørelse om vi skal lyse ut 
en stilling eller ikke. 
 
 

2. Endringer i KRVI: Kvalifisering til NM par/lag 
Etter to gjennomganger med arbeidsgruppa for endringer av KRVI, så har vi ikke klart å lande om 
vi skal søke om å endre så lag og par telles for det sammen når det gjelder kvalifisering til NM, 
eller at man skal beholde det slik det er i dag. Altså at både rytter og hest må ha ridd vanskelig 
klasse i par for å stille i NM par, og det går ikke å feks ridd vanskelig klasse i lag. Lise Tofteberg 
og Karen har lagd et dokument med argumentasjon på hvorfor par og lag skal telles som det 
samme. Etter en ny runde i SU ble det heller ingen enighet, og dermed ønsker vi å ta dette opp i 
et møte med vår sportskoordinator, Martine, i NRYF. Inga snakker med Martine og kaller inn 
resten av SU til møte.  
 
 

3. Gjennomgang av kommentarer fra steward fra norske lag og NM par 
Vi har fått en del punkter fra stewarder under Norske lag og NM par på ting som må tydeliggjøres 
i KRVI som for eksempel om det er lov med knute på tøylen, hva slags belegg man kan bruke, 
hvordan stigbøylene skal være, bytte av hest innad i laget og om det er lov å ri med stoff tøyler 
(gamestøyler). Camilla skriver et forslag på beskrivelse av utstyr til KRVI. Begge stewardene 
kommenterte at vi ikke har merket hestene med nummerskilt. Dette er et sikkerhetskrav fra 
forbundet som vi må følge, og kommer til å ta dette inne i systemene fra neste sesong. 
 

 
4. Endelig terminliste og søknad for klubber 

Den endelige terminlisten ligger nå ute på Horsepro nå med datoer som er satt fra SU, samt 
relevante konkurranser fra Norge og Sverige. Klubbkontakt, Karen, sender ut en mail til klubbene 
med informasjon om frist 15. november om å søke å arrangere ulike mesterskap, samt oppfordre 
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klubbene til å legge inn sine stevner i Horsepro.  
 
 
 
 

5. Champions League 2021 
Camilla har snakket med arrangør av Champions League i 2021, og Norge har fått en plass til 
neste års stevne. SU ønsker å gi den plassen til vinner av Norske Lag 2020, og støtter en norsk 
deltagelse. Kravet fra Champions League er at laget som stiller, er med minst tre ryttere fra den 
opprinnelige klubben. Det er opp til Skuterud Rideklubb å velge lag og ordne med påmelding, 
men de må sende inn laget til SU for en godkjenning.  
 
 

6. Gjennomgang av arbeidsoppgaver i SU 
Gikk igjennom oppgavene. Med få personer i SU kan det bli mange oppgaver på hver person. Vi 
er positive til at man kan høre med andre aktive medlemmer i sporten om hjelp. For eksempel å 
delegere til andre å organisere sosiale arrangementer på satsningsgruppetreningene.  
 
 
 


