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Møtereferat (Teams) 
 

Fra: Møte sportsutvalg feltritt (SU-F) 
Nr/år/dato: 03/2022/15. februar 
Tilstede: Sissel Røinås, Bjørn Fuglaas, Gunn Helga Vindfjell.  
Referent: Turid Løken (sportskoordinator NRYF) 
Andre til stede:  
Meldt forfall: Monica K Sandbakken 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 
 
 

Saksliste 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

11/22 Status 

 Oversikt terrengbaner Norge 
Det vises til sak 05/22. Oversikten publiseres på vår hjemmeside under grenen feltritt. 
Oversikten er ment som en veileder og det understrekes at NRYF/SU-F ikke står 
ansvarlig for banenes beskaffenhet til enhver tid. 

 BEST Cup 2022 - Ferdighetsdommere 
Det vises til sak 05/22.  
 
Finaledato: 23-24. juli 
Sted: Konglungen 
Ferdighetsdommere: Under arbeid 
 
Promotering:  
Utvalget bistår med følgende til hvert enkelt stevne i cupen: 

- Fotograf 
- Distribusjon av sløyfer/premier ut til arrangører 

 Regionale breddesamlinger 
Det vises til sak 07/22. Det er gledelig mange regioner som har meldt inn ønske om å 
fasilitere regional samling i feltritt. En samlet oversikt over tid og sted for vårens 
samlinger er på det nærmeste klar. Invitasjon og påmeldingsinformasjon publiseres 
fortløpende på vår hjemmeside og i FB-gruppen feltritt. 
 

http://www.rytter.no/


 

 2 

 Rekrutteringssamlinger 
Det vises til sak 07/22.   
Det planlegges for to rekrutteringssamlinger våren 2022. Tilbudet erstatter 
observasjonssamlingen.  
 
Sørlandet: 
Dato: 12. – 13. mars  
Sted: Vennesla  
Målsetting: Samling over to dager for kompetanseheving og motivasjon til videre 
satsing. 
Målgruppe: Konkurranseutøvere i feltritt som har en ambisjon og et realistisk mål om 
en toppidrettssatsing. Ikke åpen for utøvere på landslag/i satsingsgrupper. 
Hjemmetrenere ønskes med som observatører.  
Ferdighetsnivå: P80/P90 og H90-CCN2*  
Trener: Piia Pantsu-Jönsson 
 
Østlandet: 
Dato: 14. – 15. mai 
Sted: Ikke avklart  
Målsetting: Samling over to dager for kompetanseheving og motivasjon til videre 
satsing. 
Målgruppe: Konkurranseutøvere i feltritt som har en ambisjon og et realistisk mål om 
en toppidrettssatsing. Ikke åpen for utøvere på landslag/i satsingsgrupper. 
Hjemmetrenere ønskes med som observatører. 
Ferdighetsnivå: P80/P90 og H90-CCN2*  
Trener: Piia Pantsu-Jönsson 
 
Innhold (begge samlinger): 
Lørdag: Én økt dressur/ én økt sprang 
Søndag: To økter – 1) Bakkearbeid/sprang. 2) Terrengtrening 

 Reglementsendringer KR V 
Det gjøres noen justeringer i enkelte paragrafer på bakgrunn av innspill fra TKr. 
Utvalgets tilbakemeldinger formidles til TKr v/ Torunn. 

 Ferdighetsutvikling feltritt  
Delprosjekt 1 nærmer seg ferdigstillelse. Utkast til endelig dokument er sendt ut på 
høring til prosjektets bidragsytere (utøvere/trenere). Møte med prosjektkomiteen 
avholdes torsdag 17. februar for en oppsummering av delprosjekt 1, samt plan for 
videre fremdrift. SU-Fs leder, sportssjef og sportskoordinator deltar. 

 Handlingsplan 2022 
Revidert plan ble gjennomgått og godkjent. Oversendes administrasjonen innen 
fristen 20. februar. 

12/22 Grenkonferanse 2022 
Foreløpig skisse: 
Dato: 29. – 30 oktober 
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
Innhold: 

• Fagtema med ekstern foreleser 

• Årsrapport SU-F 

• Utdeling av priser 



 

 3 

 
Utvalget har en ambisjon om å tilby et godt faglig innhold tilpasset de ulike 
målgrupper: utøvere/foresatte, trenere, teknisk personell og arrangører 

13/22 Teknisk personell feltritt 
Det er Teknisk komite feltritt (TKF), sammen med ansvarlig for teknisk personell i 
administrasjonen, som skal ivareta kurs og utdanning av teknisk personell i forhold til 
de krav og behov det er i feltrittsporten til enhver tid. Utvalget ser dog med 
bekymring på et svært lavt antall av teknisk personell feltritt med gyldig autorisasjon 
per dato. Dette kan delvis forklares med manglende innsending av praksiskort. 
Utvalget ber om økt innsats slik at flere har godkjent autorisasjon for inneværende år 
og bistår gjerne ved behov. Det må dernest avklares om databasen over teknisk 
personell i NRYFstevne er oppdatert og korrekt. 

14/22 Informasjon om toppidrett feltritt 
Det gjennomføres flere samlinger utover våren for våre utøvere på landslag/ i 
satsingsgrupper. Det vises til årsplanen for nærmere informasjon.  

15/22 Organisering NRYF sportsavdeling 
Ryttersporten er i vekst og utvikling, og sportsavdelingen skal derfor styrkes. Det 
planlegges i den forbindelse for en omlegging av ansvarsområder, der det endres fra 
en vertikal (fordelt på gren) til en horisontal ansvarsfordeling (fordelt på nivå 
bredde/topp).  

16/22 Eventuelt 

 FEI reglementsendringer 
Utvalget har ingen innspill til reglementsendringer i det internasjonale reglementet 
gjeldende fra 2023. Dette formidles til administrasjonen. 

 Neste møte 
Samarbeidsmøte med TKF. Møtet utvides av den grunn med 1 – én time kl 1800-2100. 

 

https://www.rytter.no/grener/feltritt/landslag-feltritt/arsplan-feltritt-2021
https://www.rytter.no/artikler/er-du-var-nye-sportskoordinator

