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1. ORGANISERING
1.1 Elitesatsingen organiseres i et elitelag for seniorer og et rekruttlag kalt U-23 laget, for ungryttere
og juniorer og for ungryttere som var på landslaget, men som har første år som senior. Lagene består
fra uttak på høsten til NM der det tas ut et landslag som skal representere NIHF ved internasjonale
mesterskap. Landslaget består fra uttak under NM til og med avsluttet internasjonalt mesterskap
samme sesong. Deretter opphører landslaget, og det tas ut nytt elitelag/U-23 lag. Målet med lagene er
å gi aktuelle ryttere best mulig oppfølging for å heve vår internasjonale innsats og standard, gjennom
samlinger og langsiktig oppfølging gi rytterne og lagledelsen økt kunnskap i forhold til egne
prestasjoner. Målet er å bygge et lag der en kan dra nytte av hverandres kunnskap og erfaringer, bygge
opp et godt samhold og skape trygge betingelser for gode resultater. Elitelaget og U-23 laget bør ha
minst 2 samlinger per år og disse skal inn på terminlisten så raskt det lar seg gjøre etter at denne er
klar. Elitelagets og rekruttlagets samlinger gjennomføres uavhengig av hverandre, men kan også
samkjøres.
1.2 Landslagsledelsen består av landslagssjef og assisterende landslagssjef (evnt coach).
Landslagssjefen foreslås av Sportsutvalget (SU) og utpekes av styret i Norsk Islandshestforening
(NIHF). Landslagssjefen er landslagenes øverste myndighet og rapporterer til SU ved leder.
Assisterende landslagssjef/coach utpekes av SU i samarbeid med landslagssjef. Endringer i
landslagsledelsen bør gjøres i september/oktober.
U-23 ledes av U-23 ansvarlig i samarbeid med landslagsledelsen. U-23 ansvarlig er underordnet
landslagsledelsen og velges av landslagsledelsen i samarbeid med SU. I år der avlshester tas ut til
representasjon, skal landslagsledelsen utvides med en leder for avlshestene. Avlsutvalget har ansvar
for å foreslå denne før 1. januar samme år, og lederen utpekes av styret i NIHF.
1.3 Landslagsryttere er de som etter uttak representerer NIHF og Norge i internasjonale mesterskap.
1.4 Elitelaget skal bestå av seniorryttere. U23-laget skal bestå av juniorer og ungryttere, samt eventuelt
seniorer inntil 23 år. Normalt skal uttaket av lagene baseres på siste sesongs WR-resultater, samt
gædingakeppniresultater og avgjøres ut ifra ekvipasjenes kvalitet, motivasjon og forventet innsats.
Landslagsledelsen kan videre legge til eller utelukke ekvipasjer etter pkt. 1.7. Antall ryttere i Elitelaget
og U23-laget avgjøres ut ifra hva som er hensiktsmessig etter størrelsen på neste års landslag, dvs.
hvorvidt det er VM år eller Nordisk år, samt foreningens økonomi.
1.5 Antall ryttere i landslaget som representerer NIHF i internasjonale mesterskap avgjøres ut ifra
ekvipasjenes kvalitet og forventet innsats uavhengig av det antall ryttere som er mulig å sende ifølge
proposisjonene for de respektive konkurranser.
1.6 Ryttere på elitelaget har rett til, uten kvalifisering, å delta med maks. 2 valgfrie hester på nasjonale
konkurranser.
1.7 Landslagsledelsen har rett til å legge til ekvipasjer med bakgrunn i gode prestasjoner og andre
kvaliteter som har verdi for elitelag/U-23 laget. Landslagsledelsen har også rett til å utelukke
ekvipasjer i elitelag og U23-lag grunnet forhold hos ekvipasjer eller landslagsdeltager. Dette gjelder
ryttere som viser manglende sportsånd, rusmisbruk, kontraktsbrudd, uoverensstemmelse med
landslagsreglement, utviser annen uakseptabel adferd, samt manglende resultater. Blir en rytter
ekskludert fra laget skal rytter umiddelbart få beskjed om grunnen til utestenging fra laget og forholdet
skal snarest mulig rapporteres til SU.
1.8 Kontrakt opprettes med elitelagets, U23-lagets og landslagets deltagere. Kontrakten inneholder
deltagerens rettigheter og plikter som lagmedlem og representant for NIHF. Brytes kontrakten kan
rytter utestenges.

1.9 Representasjonsantrekket for ryttere i konkurranse for Norge skal være hvit skjorte, rødt slips,
mørk blå ridejakke og hvite bukser.
2. ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER
2.1 Landslagssjefen er lagenes øverste myndighet og har det overordnede administrative og
økonomiske ansvar. LS er i internasjonale mesterskap lagets talsmann og NIHF’s representant vis-àvis arrangøren og arrangørlandets forbund. LS bør ha gode leder- og administrative kvalifikasjoner,
være en god representant for NIHF.
2.2 Assisterende landslagssjef/coach og U23-ansvarlig er underordnet landslagssjefen. U23-ansvarlig
har hovedansvaret for U23-laget. En fra landslagsledelsen eller av landslaget oppnevnt hjelper skal
være til stede ved all offisiell trening og best mulig tilrettelegge treningen for rytterne.
2.3 Landslagsledelsen har ansvar for den praktiske gjennomføringen av elitelagets og U23-lagets
samlinger.
2.4 Ved internasjonale mesterskap har landslagsledelsen ansvar for alle praktiske forhold, så som
innkvartering, transport, oppstalling og lignende, samt sørge for sine ryttere i enhver henseende vis-àvis arrangøren. Landslagsledelsen skal legge forholdene best mulig til rette for at rytterne og hestene
kan oppnå maksimale resultater. Landslagsledelsen legger opp rytternes dagsrytme i forhold til trening
og konkurranse og holder møte med rytterne hver dag, hvor alle forhold som gjelder konkurranse og
opphold drøftes.
2.5 Landslagsledelsen har ansvar for et nært og konstruktivt samarbeid med sponsorutvalget i NIHF.
De skal i samarbeid med sponsorutvalget opprette retningslinjer for rytterne i forhold til sponsorer og
representasjon som skal inngå som en del av kontrakten mellom rytter og NIHF.
2.6 Landslagsledelsen kan fritt knytte til seg hjelpere. Dette meldes til SU.
2.7 Ryttere som er tatt ut på landslaget forplikter seg til å starte med godt forberedt hest i konkurranser
eller ved eventuelle representasjoner for NIHF. Rytterne forventes å opptre som gode ambassadører
for islandshestsporten, Norge og NIHF.
2.8 Elitelaget brukes til representasjon og profilering av NIHF og islandshestsporten. Elitelagsryttere
plikter å stille opp når det er besluttet at det skal holdes en oppvisning eller profilering. Ryttere som er
tiltenkt representasjonsoppgaver må få beskjed i så god tid som mulig. Frafall fra representasjon skal
gis snarest mulig slik at det er tid til å finne en erstatter. Manglende tilbakemelding på frafall kan
medføre at pkt. 1.8 kan vurderes.

3. UTTAKING AV ELITELAG, U23-LAG OG LANDSLAG
Elitelag og U23-lag tas ut av landslagsledelsen, i samarbeid med SU, hver høst, og består til NM, se
kap. 1. En uttakingskomité (UK) skal ta ut deltagere til landslaget som skal representere Norge i
internasjonale mesterskap. Leder i NIHF og SU skal orienteres før laget blir offentliggjort.
Landslaget skal tas ut senest 3 uker før avreise til internasjonale mesterskap.
3.1 Uttakingskomiteen (UK) består av 3 medlemmer hvorav minimum ett utvalgsmedlem fra SU,
landslagsleder og en dommer med minimum Nasjonal dommerstatus. I år der det skal ta ut ekvipasjer
til gæðingakeppni, er det ønskelig med en gæðingakeppni-kyndig person blant uttakskomiteens
medlemmer.
UK må sørge for å være best mulig orientert om de aktuelle ekvipasjene. UK skal være til stede på
minimum 2 World Ranking-stevner (WR-stevner) i Norge i tillegg til NM.
UK skal ikke konkurrere selv, eller ha andre oppgaver under stevnene.
Stevnearrangør skal tilrettelegge for at komiteen skal få sitte skjermet under stevnet, slik at komiteen
ikke skal bli forstyrret eller utsatt for press fra ryttere/foreldre/ tilskuere.

3.2 For å bli tatt ut på elitelag, U23-lag eller landslaget må man være norsk statsborger eller ha hatt
permanent bosted i Norge i minst de 2 siste år regnet fra det aktuelle stevnets første dag.
Representasjonsryttere må dessuten være medlem av – og ha betalt kontingent til – et lokallag tilsluttet
NIHF. Medlemskapet må være meldt inn til NIHF senest fra og med første uttakingsstevne i gjeldende
sesong. (vedtekt 1999 01) Utenlandsk statsborger som ønsker å komme i betraktning som
landslagsdeltaker, har selv ansvaret for å sende dokumentasjon på dette uoppfordret til landslagssjefen
innen årets siste uttakingsstevne.
3.3 Kriterier for uttak til landslaget i sport:
⇒ Norgesmesterskapet (A-stevne) er obligatorisk, og vil normalt være det viktigste uttakingsstevnet.
Samtlige B/WR stevner er også stevner hvor ryttere kan vise sine kvalifikasjoner og sitt potensial.
Stevneresultater fra utlandet skal vurderes dersom de dokumenteres og sendes inn til landslagsleder.
⇒ Resultater oppnådd på uttakingsstevner. Resultater oppnådd på minst to WR-stevner – i inn- eller
utland og NM. Ekvipasjen må ha deltatt i minimum to finaler i en av de grenene de satser på til
internasjonale mesterskap. NM-finale skal inngå i minimumskravet. Ved spesielle tilfeller kan UK
fravike dette kravet. Finalene vil være med i vurderingen til uttakskomiteen.
⇒ Vurdering av formkurve, erfaring og stabilitet hos ekvipasjer i forhold til å oppnå akseptable
resultater.
⇒ Kvalifikasjoner og personlig egnethet som representant for NIHF.

⇒ Forutsetninger til å delta i lagets virksomhet og evnen til å fremme en god lagånd.

⇒ Etter uttak, skal ekvipasjen under mesterskapet starte i den/de grenen(e) den er tatt ut i.
⇒ Obligatorisk deltagelse på NM (unntak kan gjøres ved lege/ veterinærattest).

Unntak fra uttakskravene kan i enkelte tilfeller innvilges ved lege/veterinærattest, eller hvis ekvipasjen
befinner seg på Island. Ved frafall grunnet sykdom eller skade på hesten skal veterinærjournal med
fullstendige opplysninger om hestens skade eller sykdom legges ved sykemeldingen.
3.3.1 Kriterier for uttak til landslaget i gæðingakeppni:
⇒ Norgesmesterskapet er obligatorisk, og veier tyngst til uttaket. Finalene vil være med i vurderingen
til uttakskomiteen.
Unntak kan gis ved veterinær-/legeattest.

⇒ Resultater oppnådd på uttakingsstevner. Resultater oppnådd på minst ett godkjent
gæðingakeppnistevne (300m ovalbane) – i inn- eller utland i tillegg til NM. Finalene vil være med i
vurderingen til uttakskomiteen.
Det er rytterens ansvar å sende inn eventuelle resultater fra utlandet.
Resultater fra stevner på 250m baner, rettstrekke og sportsstevner teller ikke.
⇒ Vurdering av formkurve, erfaring og stabilitet hos ekvipasjer i forhold til å oppnå akseptable
resultater.
⇒ Kvalifikasjoner og personlig egnethet som representant for NIHF.

⇒ Forutsetninger til å delta i lagets virksomhet og evnen til å fremme en god lagånd.

⇒ Etter uttak, skal ekvipasjen under mesterskapet starte i den/de grenen(e) den er tatt ut i.

Det er ekvipasjen som blir tatt ut, og det forutsetter at det er den samme rytteren som rir hesten på
uttakingsstevner og i Nordisk Mesterskap. En og samme rytter kan tas ut med inntil to hester, en i Aflokk og en i B-flokk. Rytteren må innfri alle de krav som er satt til å representere Norge i
internasjonale mesterskap, bl.a. å være medlem av et lokallag i NIHF.
Det kan tas ut inntil fire ekvipasjer i hver av de følgende klassene:
A-flokk (GDA), B-flokk (GDB), Ungrytterflokk (GDY) og Ungdomsflokk (GDT).
NB: Det er ved tidspunktet for denne revisjonen ikke bestemt om det skal arrangeres GDA-ungrytter
ved Nordisk Mesterskap. Det kan derfor komme endringer på uttaket for gæðingakeppni.

3.4 Offentliggjøring av hele landslaget innen to dager etter at NM er avsluttet.
3.5 Det skal velges en Lagkaptein blant landslagets ryttere før avreise til internasjonale mesterskap.
Lagkaptein skal fungere som et bindeledd mellom lagledelse og lagdeltagere.
4. ØKONOMI
4.1 Elitelaget, U23-laget og landslaget har felles økonomi.
4.2 Midler til drift av elitelag, U23-lag og landslag består av tilskudd bevilget over NIHF’s
driftsbudsjett gjennom SU, sponsorinntekter og egenandel fra rytterne.
4.3 Landslagssjefen setter opp budsjett for elitelaget, U23-laget og landslaget, og utkast til budsjett
skal legges frem for SU innen 15. januar året for mesterskapet. SU skal godkjenne budsjettet som
innlemmes i SU’s budsjett for kommende år. Regnskapet føres i samarbeid med kasserer i NIHF.
4.4 For internasjonale mesterskap som Nordisk og VM settes det opp et eget underbudsjett. Ansvarlig
er landslagssjefen i samarbeid med resten av landslagsledelsen og sponsorutvalget i NIHF. Regnskap
og rapport fra mesterskapet leveres SU senest 2 måneder etter avsluttet mesterskap.
4.5 Landslagsledelsen skal samarbeide med sponsorutvalget i NIHF for å skaffe midler til landslaget.
4.6 Landslagsledelsen og U23-ansvarlig får godtgjørelse etter avtale med styret i NIHF i henhold til
budsjett. Sportsutvalget NIHF Landslagsreglement 2021
4.7 Administrative og/eller reisekostnader som landslagsledelsen påføres personlig erstattes etter
regler gjeldende i NIHF.
4.8 Ryttere i elitelag og U23-lag må beregne å betale en egenandel. Egenandelens størrelse fastsettes
av landslagsledelsen som en del av budsjettprosessen. Ryttere som tas ut på landslag til internasjonale
mesterskap må betale en egenandel i tillegg til den som betales for deltagelse på elitelag eller U23-lag.
Det er en helt klar målsetning for NIHF, landslagsledelsen og sponsorutvalget at rytternes egenandeler
både på elitelag, U23-lag og landslag skal være så lav som mulig.
4.9 Egenandel må betales når elite- og U23-laget tas ut på høsten for kommende sesong. Egenandel
må være betalt for å være innlemmet i laget. Egenandelen går med til forskuttering av samlinger for å
gi forutsigbarhet for antall deltagere og økonomi. Frafall på samlinger gir ingen automatisk refusjon
av depositum.
Sportsutvalget Tillegg 1 til landslagsreglementet:
Følgende reiser:
Til VM:
• Landslagssjef og assistent/coach, U23-ansvarlig
• Avlssjef
• Assistentene velges av landslagssjef, avlssjef og SU i fellesskap
Til Nordisk:
• Landslagssjef og assistent/coach, U23-ansvarlig
Klær:
• Det er kun ryttere, landslagssjef, avlssjef og deres assistenter som skal ha klær.
Egenandel:
• Til Nordisk blir det fastsatt egenandel pr. ekvipasje
• Til VM blir det delt egenandel, en pr. rytter, og en pr. hest
Akkreditering:
• Dersom det er mulig fra arrangørene, kan det bli gitt en ekstra akkreditering pr. hest
Avtaler:

Avtaler som inngås i forhold til hestetransport, reiser, hoteller og lignende skal være inngått skriftlig.
Sportsutvalget skal godkjenne avtalene.

