
 

Møtereferat (TEAMS) 
 

Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 02/2021/2. februar 
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Elin Heistad.  
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF) 
Andre til stede:  
Meldt forfall:  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 

Saksliste 
Saksnr./år: Sakstittel: 

07/21 SU-F medlemmer 2021 
Sportsutvalget har fordelt ansvarsområder: 
Leder: Sissel 
Knøttecup/BEST Cup (fagansvar/kurs): Elin 
BEST Cup: Monica 
Rekrutteringssamlinger: Monica 
Regionale breddesamlinger: Gunn-Helga 

08/21 Grenkonferanse  
Det planlegges for en todelt grenkonferanse i år grunnet smittesituasjonen:  
 
Del 1: Digital konferanse - våren 2021  
Målgruppe: Alle (utøvere, trenere, arrangører, teknisk personell) 
Ny dato: Ikke klart 
 
Forslag til tema: 

• Knøttecup 

• BEST Cup 

• Kursplan – teknisk komite 

• Teknisk personell til stevner 

• NM Lag 2021 
 
Del 2: Fysisk konferanse - høsten 2021 
Målgruppe: Alle (utøvere, trenere, arrangører, teknisk personell) 

09/21
  

BEST Cup 2021  
Cupen planlegges gjennomført som tidligere år. Det tas kontakt med arrangører for 
fastsetting av egnede stevnearenaer. Arrangøroppsett utarbeides med utgangspunkt i 
årets terminliste.   

10/21 Knøttecup 2021 
Cupen gjennomføres som tidligere år. 

http://www.rytter.no/
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11/21 Veileder for prosjektering og bygging av lokale terrengbaner  
Det erkjennes at prosjektet anses å være for stort og omfattende til at sportsutvalget 
alene kan påta seg en slik oppgave. 
 
SU-F begrenser seg derfor i denne omgang til utarbeiding av en ideskisse for 
prosjektet, uten definert fremdriftsplan og økonomisk kostnadsramme.  

12/21 Innføring av MIM sikkerhetssystem på terrengbaner i Norge  
Det vises til sak 06/21. Det er utarbeidet en foreløpig prosjektplan som ble 
gjennomgått. Det er teknisk komite feltritt som skal stå ansvarlig for prosjektet under 
ledelse av komiteens leder. Prosjektgruppen bør bestå av medlemmer av teknisk 
komite feltritt og representanter for våre arrangører. Gruppen skal gi regelmessige 
rapporter til leder av SU-F. 
 
Det legges opp til banebygger-kurs med svensk banebygger som kursholder.  
 
Kostnadsbærere:  

• Kursgjennomføring: TKF og SU-F 

• MIM-klips: Arrangør 

13/21 Informasjon om toppidrett feltritt 
Sportsavdelingen jobber med å utarbeide en rekke webinarer på tvers av grener for 
utøvere på landslag/i satsingsgruppe. Eksterne foredragsholdere engasjeres. Det er 
tenkt tilbudt ett webinar hver 14. dag gjennom vårhalvåret 2021. 

14/21  Eventuelt 

 Bestemmelser for tildeling av teknisk personell feltritt 
Det vises til sak 06/21. Det er for knapp tid nå til at ordningen kan iverksettes allerede 
fra inneværende år, men planlegges for ikrafttreden fra sesongen 2022. Tas opp som 
tema på årets grenkonferanse.  

 Oppnevning av nye medlemmer stewardkomiteen 
Utvalget gis anledning til å nominere en eller flere kandidater til stewardkomiteen. 
SU-F har ingen spesifikke kandidater som ønskes nominert. 

 KR I - § 140 
Vi er blitt gjort oppmerksomme på feil i ordlyden i KR I § 140.e. Teksten endres til 
«Distriktstevne H100/P90». 
Dette meddeles TKr. 

 Arrangør NM Lag 
Det er ennå ingen arrangører som har meldt sin interesse for å stå som arrangør av 
NM Lag 2021. Temaet tas opp på vårens grenkonferanse. 

 


