Baltic Cup:
Leder for Baltic Cup komiteen Søren Trulsen var og informerte om organiseringen,
planer og fremtiden.
Stevnet er i dag FEI regler for kategori 1 og junior. Kategori 2 + 3 følger FEI regler,
men er nasjonale klasser og vil fortsette med det.
Baltic Cup i Drammen er kvalifiserende for EM junior i år og høstens stevne på
Capacity er kvalifiserende for neste års EM junior.
Forslag – ekstra pris for beste stilrytter kat. 3 – Kat. 3 rytterne kvalifiseres til Baltic
gjennom stilkonkurranser hjemme.
Stilkonkurranser:
Mere og mere vanlig
En konkurranseform som er kommet for å bli
Danmark - her må arrangørene sette opp minimum en stil konkurranser på
hvert stevne. Arrangerer også cuper i stil
- Sverige – har innført stil i første del av mesterskap som tellende.
Kat. 3: Både Sverige og Danmark har øvre grense på 13 år på rytter
-

Nordic Devolopment Tour:
Man ble da enig om å gi økonomisk støtte til en banebygger som kunne holde kurs i
Norge under stevner der i 15-17 juni. Carsten Sørlie skaffet banebygger Luis Konix
Hvert av de nordiske landene vil sende to banebyggere og de dekker kostnadene selv.
NDT dekker utgiftene til banebygger.
Norge lager en invitasjon og sender ut.
Nordisk Baltic Mesterskap:
I vedlegget finner dere en oversikt over fordelingen av mesterskap de neste år.
Nordic Baltic Championship
-

2013 Sverige
2014 Norge
2015 Danmark
Foreløpig ikke Children fordi Sverige og Finland ikke er klare. Kan evt legges
inn som nasjonal klasse

Norge var negativ til at dressur ble delt i år for senior og de andre aldersbestemte
gruppene. Det var pga Sverige sitt 100 års jubileum. Sverige har ikke kapasitet til å
avvikle et samlet Nordisk mesterskap. Fra og med neste år vil det bli samlet igjen.
Distanse:

2013 vil Estonia arrangere Nordisk Baltisk mesterskap i distanse.
Norge med grenlender Jan Fredrik Furøy hadde utarbeidet et dokument for Rules
and Regulations for Distanse som ble godt mottatt og undertegnet av alle land.
Kjøring:
Vi fikk innspill fra fagkomiteen i kjøring som vi presenterte for Sverige. De skal se på
det og vil komme tilbeke til NRYF.
ponniene i maraton (enspent).
Norge og Danmark tillater ikke at de starter maraton, som FEI`s reglement, men i
Sverige og Finland aksepterer de det.
Arrangører får problemer når Svenske ekvipasjer kommer til start på nasjonale
stevner i Norge, og ikke har satt seg inn i vårt regelverk for enspent ponni.
Par og firspann er ok, for de kan fint trekke tungt selv om de er små.
Gjelder (spesial)dressur:
Ønske fra dommere og utøvere om felles SB1 for de nordiske landene. Slik det er nå,
har hvert land sin egen versjon - og det er strengt tatt ikke helt nødvendig. Skaper
frustrasjon når norske ryttere skal starte nasjonalt i Sverige mm.
Nyheter:
Danmark vil nå innføre samme vaksinasjons system som FEI har internasjonalt på
sine nasjonale stevner også.
Vaksinasjon:
-

DK legger opp til nye relger
Gjelder for nye hester fra 2013
Gjelder bare for konkurransesystemet
Hesten må grunnvaksineres, deretter booster etter 6 mnd (samme som FEI).
Deretter kan du ha årlig
Ifølge DK så er dagens vaksinasjonsregler foreldet – bør endres i alle land.
Alle undersøkelser er helt klare på dette punktet

