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Møtereferat  
 
Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 02/2020/25. februar 
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Elin Heistad  
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: 

09/20 SU-F 2020 
Ny leder: 
Sissel Røinås ble i møte i Forbundsstyret (FS) valgt som ny leder i Sportsutvalg 
feltritt. 
 
Møteplan: 
Det er utarbeidet møteplan for 2020 som ble godkjent. Publiseres på vår 
hjemmeside under grenen feltritt under «Møtereferat». 
 
Ansvarsområder: 
Primæransvarsområde til det enkelte SU-F medlem ble tildelt som følger: 
Reglement: Sissel Røinås 
Knøttecup: Elin Heistad 
Rekrutteringssamlinger: Monica Sandbakken 
Regionale breddesamlinger: Gunn Helga Vindfjell 
BEST Cup: Inger Bugge 
 
Hjemmesiden oppdateres tilsvarende. 

10/20  Reglementsendringer 2020 
Det skal utarbeides et informasjonsskriv om de vesentligste reglementsendringer 
som gjøres gjeldende fom 2. mars 2020.  
  
Endelig utkast sendes til informasjon til våre feltrittkort-utstedere. I tillegg legges 
det ut en nyhet om endringene på vår hjemmeside og i vår FB-gruppe. 
 

11/20 Regionale breddesamlinger våren 2020 
Sted: Regioner 
Dato: Våren 2020 (fortrinnsvis mai) 
Deltakeravgift: kr 400,- (lunsj dekkes av den enkelte) 
Baneleie: kr 100,- (betales direkte til stedet) 

12/20 Rekrutteringssamlinger våren 2020 
Sørland: 
Sted: Vennesla 
Dato: Søndag 19. april (alternativt lørdag 18. april) 

http://www.rytter.no/


 

NESTE MØTE: TIRSDAG 24. MARS KL 2000 – 2100 (Telefonmøte, Skype eller Teams) 2 

 
Østland: 
Sted: Sørum Fritidsgård 
Dato: Mandag 1. juni (2. pinsedag) 
 
Deltakeravgift: kr 850 (per ekvipasje) 
Baneleie: Kr 100,- (betales direkte til stedet) 
Lunsj: betales direkte til stedet 
  

13/20  Handlingsplan post 3 2020  
Rytterpolitisk dokument med tilhørende strategipunkter, skal danne 
utgangspunktet for alle planlagte aktiviteter. Utvalget er bedt om å lage en 
handlingsplan for 2020 som inneholder utvalgets aktiviteter for barn og unge, med 
tilhørende kostnadsoverslag. 
SU-Fs planlagte aktiviteter for barn og unge i 2020 er: 
 

• Regional breddesamlinger 

• Rekrutteringssamlinger 

• Teorisamling aldersbestemte grupper 

• Knøttecup 

• BEST Cup (inkl kurs for ferdighetsdommere) 

• Anlegg (Utvikling av guide for prosjektering og bygging av for 
treningsbaner terreng og nærmiljøbaner) 

 
Skjema fylles ut og sendes administrasjonen innen svarfristen 10. mars. 
 

14/20 Teknisk personell/Arrangør 
Det vil ikke bli arrangert konferanse for teknisk personell og arrangører i 2020. 

15/20 BEST Cup 
Fire arrangørsteder er klare, men vi mangler fortsatt én. Dersom Starum ikke 
finner ledig kapasitet på sitt sted, vurderes Sørum Fritidsgård i oktober. Da blir 
finalen avholdt her. 
 

16/20 Terminlisten 2020 
Det er ikke avklart om Starum finner en ledig helg for feltritt-stevne sesongen 
2020. 

17/20 Anlegg 
Austerli – Bjugn Hestesportsklubb 
Austerli Gård har stilt nødvendig areal til disposisjon på en 30 års kontrakt.  
Videre krever kommunen at Feltrittløypa (ridestien) også skal være tilgjengelig for 
folk flest (Folkehelse) og at man er åpen for sambruk fra andre aktører – som 
betaler leie – for å få et mest mulig robust prosjekt/klubb.  
 
Nord-Østerdal Hestesportsklubb 
Klubben har rettet en henvendelse til SU-F med ønske om å arrangere kurs for 
Feltbanebyggeraspiranter og TDKC. 
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18/20 Eventuelt 

 Teorisamling for utøvere: 
Utvalget ønsker å tilby en teorisamling for feltrittsryttere i løpet av våren. 
Tema: Fysisk og mental trening for ryttere 
Dato: 13. mai 
Sted: NRYFs lokaler Ullevål 
Foredragsholdere: Line Larsen og Kristin Tørmoen 

 Feltrittskomité teknisk personell: 
SU-F må foreta en avklaring når det gjelder komiteens fremtidige sammensetning. 

 Kurs ferdighetsdommere: 
SU-F ønsker å utdanne flere ferdighetsdommere til tiltaket «BEST Cup». Det vises 
til sak 13/20 der det søkes administrasjonen om midler til gjennomføring av et 
slikt kurs. 

 Prosjekt i SU-Fs regi 2020: 

• Utarbeide utviklingstrapp feltritt tilsvarende som for sprang og dressur. 
(Se vår hjemmeside).  

• Utvikle guide for prosjektering og bygging av treningsbane terreng (jf sak 
13/20). 

 
Det innhentes samarbeidspartnere etter behov. 
 
Prosjektansvarlig: Elin 

 

http://www.rytter.no/stevnestart/treningsverktoy/treningsplanlegging-2/

