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Møtereferat  
 
Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 01/2020/28. januar 
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell. Elin Heistad (på tlf kl 1500-1600) 
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF) 
Andre til stede: Ingen 
Meldt forfall:  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 
 

Saksnr./år: 
 

Sakstittel: 

01/20 SU-F 2020 
Nytt medlem av SU-F ble ønsket velkommen: 
 
Gunn Helga Vindfjell, helg-vin@online.no , tlf nr 95229227. 
 
Det er ennå ikke valgt leder for utvalget inneværende år. Sportskoordinator feltritt 
fungerer i vervet inntil ny leder er på plass. 
 
Utvalget foreslår nå Sissel Røinås som ny leder. Dette meddeles administrasjonen. 
 
Utvalget vil inneværende år begrense antall fysiske møter, men at disse isteden er 
av lengre varighet. Det legges opp til 3 fysiske møter i vårhalvåret og 2 i 
høsthalvåret. I tillegg settes det opp telefonmøter for status i pågående 
saker/arbeid.  
 
Det utarbeides en møteplan i tråd med ovennevnte. 
 
Utvalgsmedlemmenes ansvarsområder fordeles på neste møte. 

02/20 Feltrittskomiteen Teknisk personell  
Det er mottatt beskjed om at leder, samt ett medlem av komiteen, trekker seg. 
Dette tas til etterretning. Videre drift av komiteen tas opp til debatt på neste møte. 
 

03/20 Økonomi 
Det skal rapporteres på hvordan tildelte post 3 midler er anvendt i henhold til 
handlingsplan utarbeidet av SU-F i 2019, samt graden av gjennomføring av planlagte 
tiltak. 
 
Tilsvarende skal rapporteres fra handlingsplanen utarbeidet av Feltrittskomiteen for 
2019. Rapporten oversendes til komiteen v/ Nina Hjelle for gjennomgang og 
tilbakemelding. 
 
Svarfrist: 15. februar 

04/20 Statusgjennomgang 
 

http://www.rytter.no/
mailto:helg-vin@online.no
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 KR V 2020: 
Reglementsendringer KR V for 2020 er utført. Det hersker imidlertid usikkerhet om 
endelig utkast er oversendt TKr innen fristen. Etterspørres fra reglementsansvarlig 
SU-F. 

 Terminliste 2020: 
Terminlistearbeidet er avsluttet og en samlet oversikt over stevnene er nå publisert 
på vår hjemmeside, samt lagt inn i Horsepro. 
 
Det savnes imidlertid stevnesøknad fra Starum. Det undersøkes om klubben ønsker 
stevner i 2020.  

05/20 Regionale breddesamlinger våren 2020 
Tiltaket ønskes opprettholdt i 2020 og over samme lest som tidligere år. 
 
Forslag til steder for samlinger: 
Brekka, Sørum, Rauland, Moss, Selbu, Starum, Stord 
 
Dato: 
Viktig å sjekke terminlisten lokalt, især i sprang, når dato fastsettes. Dette for å 
unngå kollisjoner med lokale stevner på stedet.  
 
Trenere: 
Det presiseres at trener bør ha feltrittsbakgrunn. 
 

06/20 Observasjonssamling våren 2020 
Det er besluttet å arrangere rekrutteringssamlinger våren 2020. Dette tiltaket vil da 
erstatte tidligere tiltak som observasjonssamling. 
 
Rekrutteringssamlinger - konseptet blir som følger: 
 
Nivå:   

▪ P80/P90/CCNP1* 
▪ H90/H100/CCN2* 

 
Gjennomføring: 
Hver samling er av én dags varighet med to treningsøkter; én treningsøkt dressur og 
én økt med ridning i terrenget. 
 
To samlinger gjennomføres våren 2020 på henholdsvis  
 

• Østlandet  

• Sørlandet  
 
Kriterier for deltakelse:  
Rytter og hest må ha gjennomført klassenivået på minimum ett stevne i løpet av de 
siste to år. 
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07/20  Grenkonferanse 2020 
Grenkonferanse i 2020 utgår, men erstattes med 
 

1. For utøvere – Teorisamling: 
Dato: Torsdag 23. april 
Sted: NRYFs lokaler, Ullevål 
Tid: kl 1800 -2000 

 
Forslag til tema:  
▪ Fysisk egentrening v/ Line Larsen  
▪ Mental trening v/ Kristin Tørmoen  

 
 

2. For teknisk personell og arrangører: 
I. Én-dags konferanse for disse bør vurderes gjennomført før 

sesongstart. 
II. Informere teknisk personell feltritt om «Kick-off» for teknisk 

personell i Gränna, Sverige i regi av Svensk Ridsportförbund: 
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Inbjudningar/2020/01-
03/banbyggartrafffalttavlan 

 

08/20 Eventuelt 

 BEST Cup 2020: 
 
Arrangører:  
Skedsmo: 21. mai 
Brekka: 6- 7. juni 
Starum: 20-21. juni 
Tomter: 29-30. august 
Konglungen: 5-6. september 
 
Ovennevnte arrangører forespørres. 
 
Premier BEST Cup: 
Sjabrakker og premiedekken må skaffes tilveie. 
 
Kurs ferdighetsdommere BEST Cup: 
Det ønskes gjennomført kurs for ferdighetsdommere som følger: 

• 4 timer teori + praktisk dømming. 
 
Kursholder, samt dato og sted for kurset må avklares. 
 

 Ressursperson anlegg: 
Utvalget ønsker å knytte til seg en ressursperson på anlegg. Denne personen skal 
bistå og veilede arrangører som ønsker å bygge en terrengbane. Jan Jenssen er 
foreslått og kontaktes for endelig avtale. 
 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ridsport.se%2FAktuellt%2FInbjudningar%2F2020%2F01-03%2Fbanbyggartrafffalttavlan&data=02%7C01%7C%7C6a8113181a774120e77108d7a97c1e5e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637164222855620743&sdata=WZPw51Tz30AecbchcPT9FQ6xw%2F8kllUMAlv0vIUtjpY%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ridsport.se%2FAktuellt%2FInbjudningar%2F2020%2F01-03%2Fbanbyggartrafffalttavlan&data=02%7C01%7C%7C6a8113181a774120e77108d7a97c1e5e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637164222855620743&sdata=WZPw51Tz30AecbchcPT9FQ6xw%2F8kllUMAlv0vIUtjpY%3D&reserved=0
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 Ressursperson reglement: 
Utvalget ønsker å knytte til seg en ressursperson på reglement som SU-F kan 
rådføre seg med ved behov.  

 Forslag til punkter på agendaen for neste møte (i tillegg til det som er nevnt 
spesifikt tidligere i referatet): 

• Teknisk personell/arrangør 

• Kurs 

• Anlegg 

 


