Møtereferat (TEAMS)
Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt
Nr/år/dato: 01/2021/5. januar
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Elin Heistad.
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF)
Andre til stede: Nina Hjelle, Anton Granhus, Tore Skedsmo, Frode Madsen (Teknisk komite
feltritt). Lillann Jebsen (NRYF utviklingskonsulent) (alle fra kl 1900)
Meldt forfall:
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no

Saksliste
Saksnr./år:
01/21

Sakstittel:
Samarbeid/kommunikasjon SU-F/ FTP
Det er et gjensidig ønske i sportsutvalget (SU-F) og feltrittskomiteen teknisk
personell (FTP), om et tettere samarbeid. Leder for henholdsvis utvalg og komite
er respektives kontaktperson, men det påhviler alle et ansvar for utveksling av
informasjon og dialog om faglige spørsmål knyttet til feltrittsporten.
Det er enighet om gjensidig utveksling av møtereferat. Møtereferater fra teknisk
komite feltritt sine møter skal publiseres på vår hjemmeside under grenen feltritt,
tilsvarende ordningen som allerede er etablert for SU-F.
Tilstedeværelse på hverandres møter ved behov; fortrinnsvis v/ respektive ledere
eller utvalgt stedfortreder om nødvendig.

02/21

Feltrittskomiteen teknisk personell (FTP)
Navneendring:
Nåværende medlemmer av komiteen mener navnet er lite dekkende for både
ansvarsområdet og det arbeidet de er satt til å utføre. Nytt navn på komiteen er
Teknisk komite feltritt (TKF).
Mandat
Komiteens navn endres i dagens mandat, forøvrig ingen endringer. Dette meddeles
NRYF sportssjefen.
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Reglement KR V – Tillegg 4
Det ble gjort en bred gjennomgang av innspill til reglementsendringer i samarbeid
med Teknisk komite feltritt (TKF). Det er gjort endringer i KR V, samt tillegg 1, 4 og
7. Endelig versjon oversendes TKr 10. januar (utsatt frist etter avtale).
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Handlingsplan 2021
Handlingsplanen omfatter søknad om post 3 midler; øremerkede midler anvendt
på tiltak for aldersgruppen 6-19 år som styrker aktivitet og kompetanse og/eller
fører til økt rekruttering i idrettslagene.
Endelig handlingsplan med budsjett for 2021, oversendes administrasjonen innen
fristen 10. januar.
Ad anleggsutvikling:
Det skal utarbeides en veileder for prosjektering og bygging av lokale terrengbaner
(treningsbaner med typehinder). Dette vil være et samarbeidsprosjekt mellom SUF og TKF.
Arbeidet innledes med utarbeiding av en kort prosjektbeskrivelse.
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Arrangørkonferanse
Det vises til sak 73/20.
Det vil ikke bli avholdt grenspesifikk del som planlagt under arrangørkonferansen.
Alle arrangører kontaktes med oppfordring om å delta på fellesdelen som går som
digital konferanse 16. januar kl 1000 – 1130 på TEAMS.
Det planlegges for separat grenkonferanse i feltritt søndag 14. mars, fortrinnsvis
med fysisk tilstedeværelse, sekundært som digital konferanse dersom
smittesituasjonen tilsier det.
Arrangørklubber informeres.
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Eventuelt
Utnevning av TD til stevner 2021
Dagens praksis der arrangørklubben selv skaffer TD synes ikke å være optimal.
Praksisen er sårbar, idet den i verste fall medfører at TD’er kan miste sin
autorisasjon i mangel av praksis.
Dagens ordning modifiseres derfor noe:
Klubber gis anledning til å selv skaffe TD med en frist 1. mars. Oppnevnt TD må
meddeles TKF innen denne fristen. TKF oppnevner TD til resterende
stevnearrangører. TKF utnevner et komitemedlem som skal ha dette som sitt
ansvarsområde.
Ny ordning meddeles våre stevnearrangører.
Terminlisten 2021
Arendal og Grimstad rideklubb ønsker å gjennomføre påskestevne i feltritt:
Langfredag 2. april: Dressur- og sprangprøven avvikles på Arendal og Grimstad
rideklubb sitt anlegg på Fevik.
Lørdag 3. april: Terrengprøven avvikles på Tromøya.
Klassetilbud: KC P/KC H, P80/H80, P90/H90, H100
Stevnet legges inn i terminlisten 2021.

NESTE MØTE: 2. februar (TEAMS)
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MIMSafety Clips
Klipsene er designet for alle typer terrenghinder for å forhindre rotasjonsfall og
derigjennom øke sikkerheten både for utøver og hest.
Det er et siktemål i årene fremover å ta i bruk MIM-clips på utvalgte terrenghinder
på baner i Norge. Terrengbanen på Starum bør i så måte prioriteres idet denne er
arena for NBC 2022. Det bør planlegges for kompetanseheving, så vel som
kompetanseoverføring i den forbindelse.
Det skal etableres en arbeidsgruppe bestående av to medlemmer fra SU-F og to
medlemmer fra teknisk komite feltritt (TKF). Det skal utarbeides en fremdriftsplan
der en oversikt over planlagte kurs inngår. Det bør også vurderes en eventuell
økonomisk bistand til innkjøp av klips (søke om prosjektstøtte).

NESTE MØTE: 2. februar (TEAMS)
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