
 

Office address:  Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo                                           Org Nr:  971 258 802                                              Web:  www.rytter.no                                             E-Mail:  nryf@rytter.no 
 
 
Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat 

Fra møte: Sportsutvalg Kjøring – Microsoft Teams  

Nr 1/år/dato: Nr.4 /2021/ 14.04 

Tilstede: Elin Hilling, Joakim Lund Støen, Aud Norumgaard, Martine B. Thorsen (Sportskoordinator 

administrasjonen) , Linda Thomsen (TKK), Harald Løtuft 

Forfall:  

Referent: Martine B. Thorsen  

 
  

 
 
 

Sak  Innhold Informasjon  Vedtak 

19/21  Stevneveileder Det er satt ned en gruppe med frivillige som har meldt sin interesse til å 

danne en stevneveileder. De planlegger i nærmeste fremtid en «mini» 

arrangørkonferanse for arrangører som måtte ønske det før sesongstart.  

 

Når stevneveilederen er klar publiseres den på rytter.no 

Datoer for 

møtene er 

publisert som 

nyhet under 

Kjøring på 

rytter.no  

20/21 Equipe Status:  

Utvikling av kjøremodulen ble satt på pause da store endringer i FEI 

reglementet i dressur og sprang gjorde at det måtte oppdateres i allerede 

eksisterende moduler. Etterspør jevnlig oppdatering og handlingsplan på 

utvikling av kjøring. 

 

22/21 DMP stevne 

over to helger 

Fått inn forespørsel om det lar seg gjøre å arrangere et DMP stevne over 

to helger.   

Det dannes en 

forespørsel til 

TKR vedr. 

dette.  

23/21 Budsjett Vi har fått endelig tildeling, Elin har laget et forslag til budsjett. 

Sportsutvalget diskuterer hvordan midlene skal forbrukes. Det iverksettes 

tiltak fra handlingsplanen for post 3 midler som ble sendt inn før jul.  

 

Diverse støtteordninger til arrangører og andre publiseres på kjøring sin 

grenside ved rytter.no  

Det iverksettes 

tiltak fra 

handlingsplanen 

for post 3 

midler som ble 

sendt inn før 

jul. 

24/21 Status Corona 

og stevner  

Det ser per i dag ut til at ryttersporten blir en del av trinn 3 i 

gjenåpningsplanen, men NIF har søkt om flere lettelser allerede fra trinn 

2.  

 

Videre håper vi på lettelser i forbindelse med ikke kontaktidrett snarere 

enn tiltenkt per i dag.  

 

25/21 Evt.  Sportsutvalget har også satt i gang arbeidet med å oppgradere dagens 

utstyrshenger samt supplere med en til henger som kan ha bosted på sør 

eller vestlandet.  
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