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Møtereferat (Teams) 
 

Fra: Møte sportsutvalg feltritt (SU-F) 
Nr/år/dato: 04/2022/22. mars 
Tilstede: Sissel Røinås, Bjørn Fuglaas, Monica K Sandbakken, 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: 

17/22 Status 

 BEST Cup 2022 - Ferdighetsdommere 
Det vises til sak 11/22.  

 Regionale breddesamlinger 
Det vises til sak 11/22. 
Samlingene er godt i gang og med god oppslutning. 

18/22
  

Rekrutteringssamlinger 
Det vises til sak 07/22 og 11/22.   
 
Dato: 14. – 15. mai 
Sted: Starum Hestesportsenter  
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 innen de nærmeste to årene. Ikke åpen for utøvere på 
landslag/i satsingsgrupper. Hjemmetrenere ønskes med som observatører. 
Ferdighetsnivå: P80/P90 og H90-CCN2*  
Alder: Minimums 12 år 
Trener: Piia Pantsu-Jönsson 
 
Innhold (begge samlinger): 
Lørdag: Ridetrening; én økt dressur/ én økt sprang 
Søndag: Terrengtrening 

19/22 Prosjekt ferdighetsutvikling  
Delprosjekt 1 – «Arbeidskravsanalyse» er ferdigstilt. Delprosjekt 2 – «Tilrettelegging 
for læring og utvikling» og delprosjekt 3 – «Veileder og kunnskapsdeling», henger 
nøye sammen og vil gjennomføres parallelt. Planlagt ferdigstillelse i løpet av mai 
måned. 

http://www.rytter.no/
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20/22 Grenkonferanse 2022 
Det vises til sak 12/22. 
Dato: 29. – 30 oktober 
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
Innhold: 
• Fagtema med ekstern foreleser 
• Årsrapport SU-F 
• Utdeling av priser 

21/22 Teknisk personell feltritt  
Det vises til sak 13/22.  
Arbeidet med oppdatering av kompetanse/innsendelse av praksiskort pågår. TKF 
oppfordres til ekstra innsats slik at oversikten blir ajourført og at autorisasjon kan 
gjøres gjeldende for 2022. SU-F er åpne for å bistå i dette arbeidet hvis ønskelig. 

22/22 Tilgang til terrengtrening på nasjonale baner i Norge 
Utvalget erkjenner at tilgang til terrengbaner kan være en flaskehals for våre 
utøvere i deres arbeid med å utvikle seg som ryttere og tilegne seg nødvendig 
kunnskap og rutine for videre utvikling.  
 
Utvalget ønsker TKF sin mening/synspunkter om temaet, i tillegg imøteses gjerne en 
debatt i miljøet og det foreslås derfor som tema på årets grenkonferanse.  

23/22
  

Informasjon om toppidrett feltritt  
Det vises til sak 14/22. 
Det er gjennomført to treningssamlinger for landslag/satsingsgrupper på Tune 
ridesenter i hhv februar og mars.  

24/22 Eventuelt 
Økonomi  
Årets tildeling er nå kommet. Det registreres en nedgang i tildelte midler til 
toppsporten, men gledelig mere til bredde/rekruttering (post 3). 

 
 

https://www.rytter.no/grener/feltritt/landslag-feltritt

