Møtereferat
Fra møte: GUS/Sportsavd
Nr/år/dato: 3/1917/11.09
Tilstede: Jon Harald Gulliksen, Tony Andre Hansen, Tonje M. Moe, Line Brusletto, Nina Johnsen,
Siri Evjen, Mikael Kolind
Sekretær: Siri Evjen
Andre til stede: Terje Olsen Nalum
Meldt forfall: Heidi N, Trond C og Kjersti
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerene/medlemmene:

1. Fastsettelse av dato for NM, Landsmesterskap og Nordisk

NM sprang 31.07 – 05.08 NY DATO 14-19.AUGUST ARENDAL OG GRIMSTAD RIDEKLUBB
LAG NM sprang 20. – 22. 07
Landsmesterskap ponni og hest 08. – 12.08
Nordisk – dressur og sprang i Drammen i uke 26. Senior sprang går under Springtour mens
Senior dressur og Para går på internasjonalt stevne på Epona.

2. Gjennomgang av statutter for cuper, mesterskap og Norgesserien

Norgesserien – beholdes som den er i dag, men legge inn en ekstra divisjon 4. div – 0,80m
(4. div går 0,80m alle kval. og finale). I 0,80m kan ekvipasjen ikke ha plassering i klasser over
1,10m.
Endre statutt slik at det er helt tydelig at hele stevnet skal dømmes som et D-stevne og ikke
bare finalene.
Legge inn at det ikke skal være kombinasjon i 0,80 og 1m. Ingen avstander under 5
galloppsteg i 0,80m og 1m.
4.divisjon bedømmes i 280 i begge kvalifiseringene og i finalen.

2 feil og stildommere i finalen.
Bed i finalen
4. div -0,80m – 280 – 280 – 280
3. div - 1m - 280 – 280 – 238.2.2
2. div – 1,10m – 280 – 280 – 238.2.2
1. div - 1,20 – 238.2.1 – 238.2.1 – 238.2.2
Landsmesterskap – presisere i statutt at man kan starte INM men ikke NM.
Rytteren skal være kvalifisert til start før 1. avdeling i mesterskapet.
Ta bort setning om online påmelding i Horsepro.
Office address: Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo

Members of: NIF, EEF, FEI

Org Nr: 971 258 802

Web: www.rytter.no

E-Mail: nryf@rytter.no

En hest bare kan delta i et mesterskap.
Bed. I finalen
1. avdeling bed 238.1.1
2. avdeling bed 238.2.1
3. avdeling bed 238.2.2

Det settes opp åpne klasser til de som ikke er kvalifisert til finalen (ta bort trøsteklasse).
Vanlig premiering.
Antall premierte i finalen er utfra antall startende i finalen. Vanlig klassepremiering i 2.
avdeling. 1. avdeling – ingen premiering
Landsmesterskap ponni
Ta bort setning om påmelding bare i Horsepro.
En ponni kan bare starte et mesterskap
2. avdeling – bed endres til 280
Ta bort setning om trøsteklasser og legg inn at det settes opp åpne klasser.
Ta bort setning om at man ikke kan ri om man er plassert i MA+5
Arrangøren kan slå sammen kategoriene dersom det er færre enn 5 i hver kategori
NORGESMESTERSKAP
Kvalifisering samme som i år. Sørge for at det settes opp nok klasser til kvalifisering for UR og
ponni.
Lage nyhet på nettet som viser hvilke stevner man kan kvalifisere seg på. Dette gjøres tidlig
på våren
Legge inn tekst om at eliminert ekvipasje i 1. eller 2. avdeling ikke får ri finalen.
Lag NM
bed 238.1.1 – bed. 238.2.1 – 261.3.2 – 1. avdeling er ikke premiert.
En klubb kan bare arrangere lag NM to år på rad. Mesterskapet vil da gå videre til lag nr. 2
INM
tempo kat. 1 – 325, kat. 2 – 300 /Children – 325
CUPER
Hestesportcup – høyde 130/135 – Skal gå på elitestevne første dag. Skal inneholde vanngrav
utendørs og vannmatte innendørs, 3-kombinasjon. 8 cuper . Tempo 375/350. Bed 274.5.6
Sprangsportens Venner – ingen endring
Kingsland Cup – sponsor går ut. Finne en ny sponsor. Ingen endring i høyde. Sjekk med Stein /
Geir
Spillers Cup – finale i innendørs NM. Sponsor gir gavepremier til finalen. Cupavgift 100 kr.
Cupavgift går til vinner.
Walber Cup. Cupavgift kr. 100 – går til vinner. 20 poeng til vinner uansett antall. Finne nytt
sted til finale
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Ponnicuper til Oslo – en dag i høyde MB. Fredag på E stevner og lørdag på L-stevner. Bed
238.2.2. Ta opp med Trond og Morten vedr høyde
Felleskjøpet – OK
3. Nordisk Mesterskap – sjekke om en children/ponni rytter både kan ri ponni og children

mesterskap
4. Endringer i KR
-

Forslag om A og B stevner utgår
§258.2.1 – aldersgrenser 11-12 år. Disse kan ri 120, endres til 125
§258.3.3.3 – 274.5.6 – for å kunne bruke denne som kvalifisering så må begge runder benyttes
§261.2 – tempo unghest – benytte samme tempo som i Breeders
§261.7 – unghestklasser – rydde regel. Endre høyder
§123.1c – legge inn at dette også gjelder Children
§256.1.1.5 – sporeregler må også gjelder Children
§122.3 – Alder for Children – endre til 15 år dersom FEI endrer til dette
§ 256.1.1.4 – Sikkerhetsvest – Skal også stå at det skal benyttes på internasjonale stevner i Norge
§ 147.2b – Skal gjelde fra og med LB. Dvs åpne for bruk av pokaler i lavere klasser.
Children FEI annex XII – sporebruk/piskelengde/blinkers/

5. Unghest – Breeders bør være hviledag i alle årsklasser.
6. INM for junior – Grenland gir tilbakemelding om de kan overta INM jr.
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