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Møtereferat (TEAMS-møte) 
 
Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 04/2020/12. mai 
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Elin Heistad  
Referent: Turid Løken (sportskoordinator NRYF) 
Andre til stede: Ingen 
Meldt forfall:  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 
 

Saksnr./år: 
 

Sakstittel: 

27/20

  
Feltrittskomite teknisk personell – nye medlemmer  
Sportsutvalgets leder orienterte om prosessen med oppnevning av nye medlemmer 
til komiteen. Ønsket om nye medlemmer har vært utlyst og to søknader er mottatt.  
Anton Granhus er en av søkerne og den eneste i Norge med internasjonal erfaring. 
Søker nr 2 innehar pt ikke gyldig autorisasjon og ble dermed ikke vurdert for 
oppnevning. Vedkommende blir tilskrevet med anbefaling om igjen å bli aktiv som 
teknisk personell for oppdatering av sin autorisasjon.  
 
Oppnevning: 
Anton Granhus oppnevnes som nytt medlem i feltrittskomiteen teknisk personell.  

28/20
  

Revidert terminliste 2020  
Gjeldende terminliste ble gjennomgått og nødvendige endringer grunnet pågående 
koronapandemi, utført. Noen nye stevnetilbud er kommet til. NM Individuelt er 
foreløpig flyttet til 13-14. september, dog med et visst forbehold. Horsepro 
oppdateres tilsvarende. Det er fortsatt ledige datoer på revidert terminliste og 
arrangører oppfordres til å søke. 

29/20 Nasjonal toppsatsing feltritt 
Nåværende kontrakt med landslagsleder går ut ved årsskiftet. Sportsutvalget 
berømmer landslagsleder for det arbeid hun har lagt ned gjennom flere år med 
landslag og satsingsgrupper og har derfor en sterk anbefaling til NRYF om å jobbe 
for et fortsatt samarbeid med henne. 
 
Utvalget ser viktigheten av god sportsfaglig kompetanse kombinert med faglig 
autoritet og gode lederegenskaper.  
 
Alternative løsninger ble diskutert og en foreløpig skisse utformet. 

30/20 Status dressurprogram feltritt 2020  
Det konkluderes med at programmet «Svensk feltritt H 80 og H 90 cm 2019/20 
(LC)» kan anvendes på begge banestørrelser. Arrangører oppfordres dog til å 
anvende programmet på 20 x 60 cm bane for hest. 

31/20 Møteplan SU-F  
Oppsatt møteplan publisert på vår hjemmeside opprettholdes inntil videre: 
https://www.rytter.no/grener/feltritt/sportsutvalgfeltritt/motereferat-2020/ 
 
Suppleres eventuelt med korte møter på TEAMS ved behov. 

http://www.rytter.no/
https://www.rytter.no/grener/feltritt/sportsutvalgfeltritt/motereferat-2020/
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32/20 Til orientering 

 Retningslinjer/Veileder for stevnearrangører: 
Dokumentet ble gjennomgått og især muligheten som gis til å definere ulike soner 
på stevneplassen, ble debattert. Utvalget ser utfordringer for arrangør i perioden 
frem til 15. juni når det er en begrensning på antallet på stevneplassen med inntil 
50 personer. Flere stevner blir derfor avlyst frem til nevnte dato. Det er imidlertid 
arrangørklubbens ansvar å komme frem til gode løsninger for gjennomføring av 
stevne.  

 Breeders – kvalifiseringskrav: 
Breeders Open er et åpent championat for alle kvalifiserte hester uavhengig av 
stamboktilhørighet og arrangeres i samarbeid med Norsk Varmblod. Representant 
for sportsutvalget er i dialog med avlsforbundet for utarbeiding av statutter i feltritt 
for 2020. 
 
Klasseinndeling og -nivå: 
5-åringer: H90 
6-åringer: H100 
 
Kvalifiseringskrav:  
Klassekvalifisering.  

33/20 Eventuelt 

 Bredde-/rekruttering-/teori-samlinger 2020: 
Regionale breddesamlinger: 
Utgikk våren 2020 pga pågående koronapandemi. Planlegging for høstens samlinger 
igangsettes nå. Forslag til oppsett utarbeides til neste SU-F møte. 
 
Rekrutteringssamling: 
Utgikk våren 2020 av samme grunn som over. Planlegges for gjennomføring våren 
2021. 
 
Teorisamling: 
Avlyst våren 2020 av samme grunn som over. Planlegges gjennomført høsten 2020 
med samme tema og foredragsholdere som planlagt for vårens samling. Det vises 
for øvrig til tidligere møtereferat i 2020 om saken. 

 Ansvarforsikring trenere: 
Utvalget er opptatt av sikkerhet og beredskap i feltritt generelt. Som et ledd i dette, 
ble temaet om ansvarsforsikring for trenere debattert. Utvalget ønsker temaet 
belyst og etterspør mer informasjon om dette fra NRYF.  

 

https://norskvarmblod.no/sport/breeders-open/
https://norskvarmblod.no/

