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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat SU-V 

Fra møte:  

Nr 2/2022/dato: 28.02. 

Til stede: DIGITALT MØTE:  

Merete Rislå, Yri Øverland,  

- Siri K. Arntzen og Lilly Welding i deler av møte. 

 

Forfall: Marie Birkeland, Kristine Jevne Berge  

Referent: YØ 

 
 Bemerk: Pga fravær ikke et vedtaksdyktig møte. Alle saker ble gjennomgått med status For info. 

Sakene har vi likevel hatt en arbeidsfordeling på både i forkant og etterkant/ i forbindelse med 
møtet.  

 
 

 

  

 
1. PLANLAGTE KURS AKTIVITETER Post 3 Midler: Handlingsplan Voltige ble gjennomgått 

og er sendt inn. Den danner grunnlag for tildeling av midler til kurs og opplæring. 
Hovedtrekk i vår plan: Dommerkurs, Kompetansegivende Longørkurs i Vest, Sør og Øst, 
samt videre forbedring i NRYF Stevne resultatmodul og oppdatering av utregningsark.  
 

2. DOMMERUTDANNING: Utdanningsplan VDA gjennomgått og sendt til utviklingskonsulent 
og kontaktperson teknisk personell Lillian Jebsen. Vi er blitt oppfordret til å komme med 
noe mer utfyllende beskrivelse på enkelte punkt. Marie ser nærmere på dette. Ellers KR1 
Tillegg 5 punkt 8 VDA, VD1, VD2 omarbeidelse tidligere behandlet, er godkjent og tatt inn 
i 2022 reglement. Utdanningsplan for VD1 og VD2 arbeides videre med i løpet av våren. 
SU-V tar ansvar for oppfølging av VDA kandidater til skyggedømming v/ L stevner.  

 
3. KR7 – vi sendte inn et ganske stort endringsforslag som trenger noen avklaringer og 

publisering av nytt KRVII er satt til 08.03. Lilly oppdaterer protokoller i NRYF A og B 
program. Publiseres på rytter.no i løpet av første halvdel Mars. Vi trenger også oppdaterte 
utregningsark for A og B program, samt utregnings ark for FEI3*. KB? 

 
4. BREDDEAKTIVITETER 

a) Idemyldring omkring «Rideskole initiativ» (Yri og Merete) som en rekrutteringsarena 
til både voltige og hestesporten. 

Dette er et synliggjørings prosjekt i støpeskjeen der SU-V lager en «oppskrift» på hvordan 
starte med et vellykket voltigetilbud i rideskoler, peke på fordeler og utfordringer og 
presentere gode løsninger. Vi ønsker å samle grunnleggende info om voltigegrenen og 
lansere mer informasjon i form av både tekst, bilder og filmer om grenen på vår flate i 
rytter.no. og sosiale medier. 
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Merete holder i denne planlagte aktiviteten, og presenterer stikkord for til neste møte.  
 
b) Leir Idrettsuken Arendal- Merete sjekker med Karete. 
 
c) Øvrige bredde kurs og aktiviteter, plan for samlinger kommer! Fokuseres på i Mars, det 
oppfordres til at klubber og miljøer melder inn initiativ og eventuelle datoer til SU-V så 
snart som mulig. 
 

5. NM2022 STATUS – på grenkonferansen ble vi enige om å ha en avstemming om NM 
tidspunkt, det var veldig god respons og mange svar - over 80% stemte for å IKKE ha NM i 
fellesferien som var ett av forslagene. På bakgrunn av denne undersøkelsen er NM 2022 
berammet til 2-3-4 September. Årets arrangørklubb er Søndre Nordstrand Rideklubb. 
Nytt av året er at vi har utnevnt en egen NM ansvarlig i SU-V. NM ansvarlig er 
arrangørklubbens kontaktperson i forhold til stort og smått som har med arrangementet 
å gjøre både i forberedelser og gjennomføring. På den måten vil vi både hjelpe 
arrangørklubb og sikre et ensartet arrangement fra år til år.  
Siri Arntzen har takket ja til denne rollen.  
 

6. NASJONALE STEVNER FOR VOLTIGE I 22 - Vi imøtekommer at noen arrangører trenger noe 
praktisk hjelp fra SU-V og setter derfor opp hjelpere til noen stevner.  

• 19 - 20. februar - Indre Haugaland Rytterklubb – Avholdt. (Noen justering må til i resultatlistene i forhold til 
bedømming og rangering/urangerte klasser. YØ) 

• 30-1 mai L stevne SJR (eventuelt 2-3 April) SJR - Marie SU-V representant, sammen med Yri. Spør arrangør om 
endelig avklaring for dato. 

• 07 - 08 mai - Sørlandsparken / Epona - Merete SU-V representant – Forespørsel IKKE BEKREFTET 

• 18. juni – Søndre Nordstrand Rideklubb  

• 2-3-4 September NM 2022 – Søndre Nordstrand Rideklubb er arrangør.  Siri SU-V representant STED IKKE 
BEKREFTET 

• 16 -18. september – Arendal & Grimstad Rideklubb  

• 08 - 09. Oktober – Indre Haugaland Hestesportsklubb : 

▪ Inkludert KM Rogaland og Haugaland Challenge Weeks Cupen - Yri SU-V representant 

 
7. INFORMASJON OM SATSNINGSGRUPPE OG LANDSLAG – Lilly - Behandles neste møte. 

Utsending av Infoskriv landslag og Satsning grupper i løpet av kommende uke.  
NB Kort svarfrist!  
 
 
Alt godt! Informasjon om Satsningsgruppe og Landslag – Lilly - Behandles neste møte. 
 
Referent Yri 
 


