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Møtereferat (Teams) 
 

Fra: Møte sportsutvalg feltritt (SU-F) 
Nr/år/dato: 02/2022/25. januar 
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Bjørn Fuglaas, Gunn Helga Vindfjell.  
Referent: Turid Løken (sportskoordinator NRYF) 
Andre til stede:  
Meldt forfall:  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 
 
 

Saksliste 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

05/22 Status 

 Møteplan 2022 
Et første utkast ble gjennomgått og noe justert. Det er ønskelig å kunne gjennomføre 
minimum ett fysisk møte på Ullevål hhv vår og høst. Dato bestemmes på et senere 
tidspunkt. Endringer i oppsatt møteplan kan forekomme. 

 Terminliste 2022 (juli) 
Det er en utfordring med sammenfallende ønske om dato for stevne i juli. Det tas 
kontakt med Ullensaker og Konglungen for å finne en løsning. 

 BEST Cup 2022 
Finaledato er ikke endelig avklart, før punktet over er avklart. 
 
Ferdighetsdommere: 
Arbeidet med oppnevning av ferdighetsdommere til respektive stevner i cupen 
igangsettes nå.  
 
Promotering: 
Agria er sponsor for cupen. I den forbindelse skal det utarbeides en plan for 
promotering. Utvalget vil bistå administrasjonen med dette.  

 Oversikt terrengbaner Norge  
Utvalget har arbeidet med å lage en oversikt over terrengbaner i Norge. Noen 
justeringer gjenstår før oversikten er klar for publisering på vår hjemmeside. Det 
understrekes at NRYF/SU-F ikke står ansvarlig for banenes beskaffenhet til enhver tid.  

 Bestemmelser for tildeling av teknisk personell feltritt 
Dagens praksis der arrangørklubben selv skaffer TD, synes ikke å være optimal. 
Gjeldende praksis modifiseres derfor noe: 
 
«Arrangør gis anledning til å selv skaffe TD innenfor en frist 1. april. Oppnevnt TD må 
meddeles TKF innen denne fristen. Etter denne dato oppnevner TKF TD’er til 
resterende stevner.» 
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Ny ordning meddeles TKF og dernest våre stevnearrangører. 

06/22 Grenkonferanse 2022 
Det planlegges for en fysisk grenkonferanse over en- eller to dager høsten 2022. 
 
Dato: Oktober/november 
Sted: Uavklart 

07/22  Aktivitetstilbud 2022 

 Regionale breddesamlinger 
Arbeidet med å fastsette tid og sted, samt trener for vårens regionale 
breddesamlinger er i gang. Vi ser gjerne å kunne benytte oss av de samme stedene 
som i fjor, men nye lokasjoner er også interessante. 
 
Det skal utarbeides maler: 

• Informasjonsskriv til trenere 

• Informasjonsskriv til deltakere 

• PP-presentasjon teoriøkt 

 Rekrutteringssamlinger 
Se punktet under. 

Rev 15.2.22 Observasjonssamlinger  
Det er ønskelig å kunne gjennomføre en observasjonssamling over to dager våren 
2022.  
Her er en foreløpig skisse: 
Dato: Mai  
Sted: Tune eller Starum 
Nivå: Utøvere i mellomsjiktet (H90/100-CCN2* og P80/P90), men ikke endelig avklart 
grunnet dissens blant utvalgets medlemmer.  
Trener: Piia Pantsu-Jönsson 
 
Ved stor pågang, vil det bli prioritert etter nivå på deltakerne. 

08/22 TKF  
Komiteen består per dato av kun 3 medlemmer. Utvalget ser derfor viktigheten av 
god og tett samhandling med komiteen og legger opp til to samarbeidsmøter i løpet 
av året; hhv vår og høst. Dette meddeles komiteen, samt ansvarlig i administrasjonen. 

09/22 Informasjon om toppidrett feltritt 
Alle spørsmål angående landslag og satsingsgrupper skal rettes til NRYFs sportssjef.  

10/22 Eventuelt 
Rev 15.2.22 Unntaksregler 2022 

a) DISPENSASJON FRA GJELDENDE KRAV OM KVALIFISERING TIL NM 
- Ingen endringer i 2022 fra gjeldende krav i reglementet KR V § 522.10c. 
 
b) KRAV TIL OPPSTALLING VED L- OG E-STEVNER  

- Utvalget ser ingen grunn til unntaksregler for 2022.  
 
Ovennevnte meddeles administrasjonen. 

 


