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Sakstittel:
Dressurprogram feltritt 2020
Svensk debutant 2007/19 (LC):
Programmet fases ut på alle aktuelle klassenivå. Erstattes med «Svenskt
Fälttävlansprogram för P60 och P70». Dette programmet må oversettes til norsk.
Klassenivå H80/H90 (LC-H):
Utvalget ønsker at det også er tilbud om et dressurprogram på 20 x 40 cm bane på
dette klassenivå.
Forslag:
Programmet «Svensk feltritt H 80 og H 90 cm 2019/20 (LC)» anvendes på begge
banestørrelser. Det avklares hvordan dette kan løses på en best mulig måte, både
mht dressurprotokollen og i Equipe.
Arrangører bør oppfordres til å anvende 20 x 60 cm program i hesteklassene så vidt
mulig. Ansvarlig for godkjenning av stevneinvitasjoner feltritt informeres.
NM Ponni, NM Junior og NM Lag H100:
Det ble besluttet at program FEIs dressurprogram for feltritt CCI 1* 2020 (LB) skal
anvendes under årets NM i disse klassene.
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Feltrittskomite teknisk personell
Det er avklart at Stein Arne Bergstrøm går ut av komiteen etter eget ønske. Øvrige
medlemmer har sagt seg villige til å fortsette.
SU-F bør i tiden fremover jobbe med å rekruttere nye medlemmer til komiteen.
Komiteens nåværende sammensetning meddeles ansvarlig for teknisk personell i
administrasjonen.
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Aktivitetsplan 2020 – alternativ plan
Bredde-/rekrutteringssamlinger:
Vårens planlagte samlinger utgår grunnet nåværende situasjon med koronapandemien. Håpet er å kunne gi tilsvarende tilbud i løpet av høst-semesteret.
Involverte trenere må informeres.
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Teori-samling:
Planlagt dato: 13. mai
Utvalget ønsker å avvente en endelig avgjørelse til etter ny status fra regjeringen
13. april. Det avklares med våre foredragsholdere om de kan akseptere å avvente
en avklaring til etter denne dato.
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Terminlisten 2020 – alternativt oppsett
Et arbeid med en eventuell alternativ terminliste avventes til neste utvalgsmøte i
håp om en mer avklart situasjon da.
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Feltbanebyggerkurs 2020
Utvalget har mottatt en henvendelse med ønske om et FBB-kurs på Østlandet.
Henvendelsen videresendes til Feltrittskomiteen med kopi til ansvarlig for teknisk
personell i administrasjonen.
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Informasjon presse/media
Viktig med gode prosedyrer ved henvendelser fra presse/media. Utvalgets leder
involveres og kommunikasjonsrådgiver NRYF kan kontaktes ved behov.

25/20

Status prosjekt 2020
1. Guide for prosjektering og bygging av treningsbane terreng
2. Utviklingstrapp feltritt
Statusoppdatering utsettes til neste møte.
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Eventuelt
Kvalifikasjonskrav mesterskap 2020:
Utvalget er bedt om av TKr å vurdere behov for en evt lemping/endring av
reglementet i forhold til kvalifisering nasjonale mesterskap i 2020 grunnet den
ekstraordinære situasjonen med korona-pandemien. Det meldes tilbake til TKr at
dette ikke er påkrevet i grenen feltritt.
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