
Referat Banebygger konferanse 9-10 januar 2016 

Følgende saker ble diskutert. 

1) Presentasjon av banebyggerkomiteen og ny leder Anders Hafskjold. 

Terje Olsen Nalum trekker seg fra banebyggerkomiteen, Frank Helk 

kommer inn som ny medlem 

2) Terminliste oppsett for 2016.01.20 16. Denne sendes til aktuelle 

banebyggere, samt publiseres på rytter.no og banebyggerenes egen 

Facebook side Sprangbanebyggere i Norge 

3) Vi er ikke så mange banebyggere i Norge, vi oppfordrer derfor til at 

aspiranter og BB1 kan være med på både D/E og L-stevner i sitt 

nærområde, på denne måten vil man også lære mye man ikke gjør ellers. 

4) Krets Mesterskap (KM) tidligere har det vært slik at kun BB2 og BB3 har 

kunne bygge KM, dette endres nå da vi ikke har nok banebyggere, nå kan 

også BB1 bygge disse stevnene uten å søke dispensasjon. 

5) Kombinerte ponni og hesteklasser på Lands og Elitestevner: Dagene blir 

fryktelig lange når man kombinerer hest og ponniklasser, kvaliteten blir 

derfor ofte dårligere når det er store stevner. Skal arrangørene få 

bestemme dette fritt? Dette skal banebyggerkomiteen ta opp med GUS 

og høre om det er mulighet for endring. 

6) Det er ønskelig med et oversiktelig oppsett over leverandører som selger 

godkjent hindermatriell, slik at banebyggere enkelt kan gi en anbefaling 

til stevne arrangører om hvor man kan få kjøpt dette da man opplever at 

det er mye ”dårlig” hindermatriell på enkelte stevneplasser. 

7) Praksis stevner for ny utdannet tekniskpersonell: Vi må hjelpe de som er 

nyutdannet med og få praksis, dette er alle sitt ansvar, for de som 

allerede er tekniskpers, inviter med ny utdannede ut. For de som nylig 

har tatt kurs, hør med de i nær området om man kan få bli med, telefon 

nummer og mail adresser ligger ute på rytter.no (tekniskpersonell) man 

kan også høre på banebyggerenes Facebook side om man kan bli med 

noen. 

8) Kurs 2016: Det er ønskelig med BB1 kurs i Trøndelag og BB2 kurs i 

Bergen, banebyggerkomiteen ser på dette og setter opp kurs. Disse vil bli 

offentliggjort på rytter.no sin kalender. 



Banebygger Jurjan Kuil oppfordrer til å sende han mal av baner vi ser ute på D-

stevner, på denne måten kan han få de ut på rytter.no slik at vi kan spare andre 

for mye jobb ved og kunne finne de der. Mail: jurjan@online.no 

9) Gjennomgang av  tegneprogram for banebyggere. Neste år settes det opp et 

lite kurs i dette tegneprogrammet. 

 

 

Takk til alle som møtte på konferansen 2016! 
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