
 

 

Møtereferat (TEAMS) 
 

Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 04/2021/6. april 
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Elin Heistad.  
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: 

19/21 Feltrittskonferansen 

 Evaluering – konferansen del 1: 
SU-F har gjennomført digital grenkonferanse med gode tilbakemeldinger. Vi har et 
håp om å kunne arrangere en fysisk konferanse høsten 2021.  

 Planlegging – konferansen del 2: 
Det planlegges for en del 2 av feltrittskonferansen til høsten med fysisk 
tilstedeværelse. 
 
Dato: Lørdag 6. november  
Forslag til hovedtema:  

• Mental trening 

• Fysisk egentrening rytter 

• Trening av hest 
 
Det vil bli gjennomført en uformell spørreundersøkelse på FB i uke 15 for å få 
innspill til konferansens hovedtema. Forut for denne oppfordres SU-F sine 
medlemmer til å komme med sine forslag til sportskoordinator innen søndag 11. 
april.  

20/21
  

Økonomi 
Årets tildeling er kommet, og utkast til et foreløpig budsjett, i henhold til 
handlingsplanen, ble fremvist. 

21/21 Aktiviteter 2021 

 Webinar feltritt: 
Utvalget planlegger for to webinarer, spesifikt rettet mot grenen feltritt, i løpet av 
våren. 
 
Webinar 1: 
Trening om våren med fokus på: 
• Kondisjon 
• Styrke og teknikk 

http://www.rytter.no/
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• Intervall  
 
Landslagsleder Piia Pantsu-Jönsson forespørres som foredragsholder. 
 
Webinar 2: 
Rett trening av feltrittshesten i et skadeforebyggende perspektiv. 
 
Forslag dato: 3-4 uker etter den første. 
 
Forslag foredragsholder: Veterinær  

 Regionale breddesamlinger: 
Grunnet pågående koronapandemi planlegges det for regionale breddesamlinger 
først i august 2021. Lokale trenere benyttes som ressurspersoner og står ansvarlige 
for gjennomføringen. 
 
Som utgangspunkt benyttes samme regionale inndeling som tidligere år, men nye 
steder vurderes. 
 
Det lages forslag til oppsett som sendes SU-F og sportskoordinator for 
gjennomgang.  

 Rekrutteringssamlinger: 
Rekrutteringssamlinger er en prioritert aktivitet i utvalgets handlingsplan for 2021 
og er ment som et tiltak for på sikt å oppnå en helhetlig satsing og «rød tråd» fra 
bredde til topp. 
 
Formålet er å kartlegge utøvere på nivået fra P90/H90 som aspirerer til en plass i 
satsingsgruppe på sikt. 
 
Treningssamlinger er tenkt gjennomført over samme lest som landslagssamlingene 
med ridetrening i dressur, sprang og terreng, samt en teoriøkt. Antall samlinger er 
foreløpig satt til én eller to i året.  
 
Det er utvalgte resssurspersoner (1-2) med veiledning av landslagsleder, som vil 
være ansvarlige trenere for samlingen.  
 
Egenandel for deltaker må fastsettes. 
 
Baneleie til anlegget som benyttes betales av deltaker direkte til anleggsdriver/-
eier. 

22/21
  

Ressurspersoner samlinger 
Se sak 20/21 og 21/21. 

23/21 Samarbeidsmøte SU-F og TKF  
SU-F inviterer til samarbeidsmøte med TKF 
 
Tirsdag 4. mai kl 1900 – 2030. 
 
Forslag til punkter på agendaen: 

• Reglementsendringer 

• Kurs for teknisk personell (MIM) 

• FBBA og FBB1 kurs 
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• Terrengbaner i Norge  
 
Sportskoordinator sender ut invitasjon. 
 
SU-F vil ha et formøte samme dag kl 1800 – 1900. 

24/21  Eventuelt 

 Veileder - mal for treningsbane: 
Utvalget har dette som en prioritert oppgave i sin handlingsplan for 2021 med 
dertil avsatte midler.  
 
Potensielle ressurspersoner for prosjektet kontaktes. Prosjektets status formidles 
på neste SU-F møte i mai.  

 FEI campus. 
I forbindelse med feltrittskonferansen ble det av TKF orientert om gode 
webinar/kurs i regi av FEI. TKF krever at teknisk personell feltritt gjennomfører 
disse, men oppfordrer også utøvere, trenere, arrangører oa til å gjennomføre 
kursene (en eller flere).  
Det tas kontakt med leder av TKF som må være ansvarlig for å formidle dette til alt 
teknisk personell feltritt ved hjelp av ansvarlig person for teknisk personell i NRYF. 
 
Link til FEI Campus: https://campus.fei.org/course/index.php?categoryid=6 
 

 

https://campus.fei.org/course/index.php?categoryid=6

