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Grenkonferansen for 2020 ble avholdt lørdag den 13.februar 2021, med foredrag av Fernando 
Medina Guerrero på søndag 14.februar. i år ble det digital konferanse på Teams. Det var 35 
registrerte brukere med på lørdag og 37 på søndag (antallet varierte litt i løpet av dagen). Det 
var i tillegg en del flere deltakere enn dette totalt, da mange satt sammen på én PC/bruker.  

Åpning 

 

Velkommen v/ leder for Sportsutvalg Distanse, Hildegunn Skulstad. 

Innledning ved NRYFs generalsekretær Beate Heieren Hundhammer. Vi har greid å ivareta 
ryttersporten gjennom hele pandemien, selv om det i alle grener har vært færre stevner og færre 
startende, men vi har klart å opprettholde et tilbud, både lokalt og nasjonalt (og i noen grener også 
internasjonalt). Det har vært et krevende for klubber/arrangører, da det er de som har vært ansvarlig for 
å ivareta smittevern på stevnene. Dette har klubbene klart på en god måte. Hvordan sesongen 2021 blir 
er fremdeles vanskelig å spå, men vi ser lys i enden av tunnelen og må planlegge for bedre tider og 
gjøre tilpasninger. Ryttertinget blir 11.april, det jobbes med en løsning for livestreaming.  
 
Ordet gikk deretter videre til NRYFs sportskoordinator i distanse, Martine Bukier Thorsen. 
Sportsavdelingen har jobbet med å sette opp webinarer for utøverne (bla antidoping), det kommer flere 
aktuelle temaer framover, følg med på rytter.no og mail framover.  
 

Distanseåret 2020 i 
tall 

Gjennomgang av nasjonal statistikk, kort oppsummert i tall: 
 

• Antall arrangører  -            7  
• Antall ritt                 -            15 
• Klubber representert  -            38 
• Antall unike ryttere startet     -            161 
• Antall starter i Norge  -            372 
 

Det har vært en nedgang på alle statistikker i 2020, i hovedsak grunnet situasjonen rundt covid-19 som 
førte til færre stevner og færre startende. Det har naturlig nok også vært svært lite internasjonal 
aktivitet i året som har gått.  
Gyland Hestesportlag hadde flest startende på klubbens stevner, i alt 129. 
 
Både NM senior, NBC, EM junior og VM senior ble avlyst (sistnevnte er flyttet til mai 2021), så det 
eneste mesterskapet vi hadde i 2020 var NM jr/ur og lag-NM. 
 

Premiering 2020 Indianercup:  
Vinner: Aranka De Goijer 
 
Championat Junior:  
1.plass Kaspara Grude / SR Noah 
2.plass Amanda Mælum Engevold / Arina 
3.plass Ingrid Marie Jerdal Lervik / Bint Aisha 
 
Championat Senior:  
1.plass Tonje Danielson / Luna 
2.plass Helle Ebert Braaten / Zephyr 
3.plass Olaug Espeli Carstensen / Bjørgenes Afrah 
 
Årets Ekvipasje:  
Ingrid Marie Jerdal Lervik / Bint Aisha 
 
FEI Cup:  
1 Amanda Mælum Engevold 
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-  Kaspara Grude 
-  Ingrid Marie Jerdal Lervik 
-  Tonje Danielson 
Potten deles altså mellom disse 4 rytterne, som alle hadde like mange poeng i FEI cupen. 
 
Årets Bøttebærer:  
Voran Arabians (fam. Jerdal Lervik) 
 

Begrunnelse fra juryen (Cecilie Dahl): 2020 har jo som alle vet vært et spesielt år på alle måter. 
Også i distansen. Få stevner og lite aktivitet. Men på bakgrunn av tidligere år, og engasjementet 
og aktiviteten også i år, så fortjener disse virkelig denne prisen. Det er på høy tid vil jeg si. Årets 
utvalgte er ikke bare en enkeltperson, men en hel familie. De stiller opp alle sammen, bærer vann 
og hjelper til. Utallige stevner har det blitt opp gjennom årene, både i Norge og utlandet. På 
bakgrunn av dette store engasjementet innen distansen blir årets bøttebærere Voran Arabians 
(familien Jerdal Lervik).” 
 

Årets Klubb: 
1. Gyland Hestesportlag (24p) 
 

Klubbene samler poeng gjennom året, basert på stevner de står som arrangør for. Ved samarbeid 
mellom klubber er det klubben som står som arrangør i Horsepro som vil få poengene. Klubben som 
vinner får 5000 kr. 

Resten av listen fordelte seg slik: 

         2. Froland Rideklubb (14p) 
         3. Indre Haugaland Ryttersportklubb (11p) 
         4. Nannestad Hestesportklubb (10p) 
         -  Jæren Kjøre- og Rideklubb (10p) 
         6. Orkdal Rideklubb (5p) 
         7. Hadeland Ride- og Kjøreklubb (2p) 
	

Økonomi Regnskap 2020 
  
Aktivitet barn/unge/bredde 
I 2020 er resultatet fordelt slik: 37 % på stevnekassen (nye vester), 19 % på Indianercup (jakker, t-shirt, 
sløyfer), 7 % på klubbhjelp (premie årets klubb) og 7% på andre premier/sløyfer (deltagersløyfe og 
miniritt sløyfe) og 28% som er ubrukt.  
  
Utviklingsorientert ungdomsidrett 
 I 2020 er resultatet fordelt slik: 55% på idrettsfaglig bistand (samlinger), 15% på NM jr/yr  (premier 
og Arr, støtte) og 30% som  er ubrukt  
  
Aktivitet Sport 
I 2020 er resultatet fordelt slik; 22% på idrettsfaglig bistand (samlinger), 21 % Organisasjon 
(Grenkonferansen, utviklingsforum, møter og annet), 5 % Championat + cuper (premier), 3% FEI cup 
(premie) og hele 49 % ubrukt.  
 
Covid-19 er grunnen til at midler ikke er brukt; færre stevner, avlyste samlinger, avlyste mesterskap 
etc., men alle ubrukte midler fra 2020 får vi med oss inn i 2021.   
  
Budsjett 2020 
Vi har budsjettert ift at vi får tilsvarende overføringer i 2021 som i 2020 + alle ubrukte midler.  
 
Det betyr at vi i 2021 har et romslig budsjett, vi ønsker å bruke det på ryttere, hovedsakelig ifm. 
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samlinger, samt arrangør hjelp. Vi har også 3 mesterskap i 2021 (VM og EM for Senior og VM for 
junior/ung rytter, VM 2020 ikke ble avlyst, men ble flyttet til 2021).  
 
 

Bredde og 
Rekruttering 

Ingen nye klubber arrangerte sitt første ritt i 2020. 

Indianercup: Selv om det naturlig nok har vært en nedgang i antall unike startende i indianercupen også 
(i alt 74 stk i 2020), ble det likevel delt ut 6 jakker, mot 5 jakker i 2019. Dvs at i 2020 var det 6 ryttere 
som oppnådde minst 150 km i cupen. 

Miniritt: Har vært et tilbud på flere ritt også i 2020. Vi vet ikke hvor mange ryttere som har startet, men 
miniritt et er et populært og viktig rekrutteringstiltak.  

Temakvelder arrangert i 2020: 
Hurum (februar) 
Kvinesdal (juni) 
Kvinesdal (juli) 
Haugesund (oktober) 
 
Leder for arrangør og bredde-/rekrutteringskomitéen, Hege Aasdokken, gikk gjennom sin rapport for 
2020. Også for dem har det vært vanskelig å drive rekruttering i et år med svært få stevner og 
aktiviteter.  

Noe av det komitéen har jobbet med i 2020, er å utvikle en Clear Round cup for ryttere fra 17 år og 
oppover. Det er laget statutter, og cupen vil sparkes i gang allerede fra første ritt i 2021. Statuttene 
finnes på https://www.rytter.no/grener/distanse/cuper-statutter/clear-round-cup/ 
 
For 2021 jobber komitéen også blant annet med fotokonkurranse, temamøter i klubbene og på nett, 
distanseleir, aktiviteter på nett og å opprette kontakt med kretser og flere klubber.  
Rekruttering er også et felles ansvar, og alle må tenke gjennom hva de selv kan bidra med, som utøver 
og/eller støtteapparat.  
 

Sponsorkomité  
Team Norway 

Rapport fra komitéens leder, Lena A Moen.  
 
Pga covid-19 har det vært vanskelig å spør etter sponsorer. Det har vært lite aktiviteter og resultater å 
vise til, og det oppleves gjerne respektløst ovenfor firmaer som strever i denne tiden. Dette har gjort 
det vanskeligere for mange å si ja til å sponse.  
Vi hadde samling i august på Gyland, her var Flekkefjord Kiropraktorklinikk v/Håvard Norås med som 
sponsor. Konklusjonen etter samling var at fokus på rytters helse er viktig, og flere ryttere mottok gode 
råd for trening/behandling.  
 
For 2021 vil det bli sponset is til mesterskap, dersom vi drar. Det jobbes også med sponsing av 
kiropraktikk og mental trener på samlinger. Foreløpig er mye usikkert, og mange er tilbakeholdne med 
å love noe grunnet covid-19.  
 

Reglement 2021 Hildegunn gikk gjennom forslag endringer i reglement. Endringene er hovedsakelig en tilpasning for å 
få det nasjonale reglementet mer tilpasset endringene som har vært i FEI reglementet.  
 
Fullstendig oppdatert reglement med eventuelle endringer vil legges ut på rytter.no og tre i kraft fra 
1.mars 2021. Informasjon oppdateres løpende på NRYFs nettsider og vår Facebookside.  
 

Terminliste Gjennomgang av terminlisten for 2021. Nytt i år er at alle stevner ligger på www.nryfstevne.no.   
 
Det er plass til mange flere ritt på terminlisten, flott om alle kan ta en runde i sin klubb og melde inn så 
snart som mulig. Veldig mange av stevnene som ligger der nå, er i sør-/vestområdet, vi ønsker oss flere 
stevner i andre deler av landet også. 
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NBC avholdes i Norge i år, i juni (Gyland). I tillegg kunne Glenn-Tore Finstad informere om at 
Nannestad planlegger et FEI-stevne helgen 13.-15.august, dvs at vi får 2 internasjonale stevner i Norge 
i år, det er fantastisk.  
 

 

Søndag  
Sportsplan 2021 Gjennomgang av forslag til ny sportsplan v/Arild. Den er et levende dokument, og det vil fremdeles 

gjøres noen justeringer. Legges ut på senior- og juniorgruppene på Facebook, samt på rytter.no.  
 

Info landslag og 
satsingsryttere 

Arild gikk gjennom aktivitetene som landslag/satsing har hatt i 2020, i hovedsak 
veterinærgjennomgang i februar og treningssamlingene i vest/øst i august og oktober. 
Tilbakemeldingene har vært gode etter disse samlingene, selv om enkelte planer og mesterskap ble 
avlyst så var det godt å møtes og få gjennomført disse samlingene.  
 
Presentasjon av juniorgruppe og seniorgruppe 2021: 
 
Juniorgruppe: 
Landslagsryttere: 
Kaspara Grude 
Sofie Dahl Larsen 
 
Satsingsryttere: 
Sigrid Høgevold 
Amanda Mælum Engevold 
Maren Aanestad 
Sofie Dretvik Kure 
Stine Aasdokken 
Sarah Kjørberg 
Ingrid Marie Jerdal Lervik 
 
Seniorgruppe: 
Landslagsryttere: 
Lene Hammeren 
Tonje Danielson 
 
Satsingsryttere: 
Olaug Espeli Carstensen 
Nathalie Aas Hovland 
Kine Belland 
Mari Kolstadbråten Ekra 
Shafeeq Mohammad 
Astrid Dragset 
Jeanne Holum 
Ellen Suhr Ydstebø 
Monica Iselin Evang 
Rita Eiesland Holen 
Mariann Seglem 
Helle Braaten 
Kine Sesilie Iversen 
Unni Marina Berge 
Ingrid Irene Stangeland 
 
Planlagte samlinger og mesterskap i 2021: 
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Veterinærgjennomgang 26.-28.februar, øst og vest Utsatt. Ny dato og info kommer. 
Treningssamling og uttak for VM senior, 30.april-2.mai.  (planlagt på Østlandet) 
VM senior Pisa (ITA) 21.-22.mai (utsatt fra 2020). 
Treningssamling og uttak for NBC lag, 11.-13.juni. (planlagt på Vestlandet) 
NBC Gyland (NOR), 24.-27.juni. 
Treningssamling og uttak for VM jr/yr og EM senior, 20.-22.august. (planlagt på Sørlandet) 
EM senior Ermelo (NED) 6.-11.september. 
VM jr/yr Ermelo (NED) 6.-11.september. 
Veterinærgjennomgang høst, øst og vest (dato ikke satt). 
 

Su-Di 2021 Takk til Arild Neset og Tina Høgevold som nå trer ut av Sportsutvalget. 
 
Sportsutvalget for 2021 består av: 
Hildegunn Skulstad (Grenleder, økonomi, adm mot NRYF, DiDK, TK) 
Kari Eiesland (Leder for junior- og senior gruppe, landslag/satsing, adm Distanse i Norge FB) 
Hege Aasdokken (Bredde, rekruttering, indianercup, CR-cup, DiABK) 
Ronny Stokmo (Stevneprogram, godkjenne stevneinvitasjoner, påmelding til og godkjenning av 
resultater fra utenlandske og CEI ritt, møtereferat) 
 

 


