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Møtereferat (Teams) 
 

Fra: Møte sportsutvalg feltritt (SU-F) 
Nr/år/dato: 05/2022/19. april 
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: 

25/22 Status 

 BEST Cup 2022 - Ferdighetsdommere 
Det vises til sak 17/22. 
Listen over årets ferdighetsdommere er ennå ikke helt komplett. 

 Regionale breddesamlinger 
Det vises til sak 17/22. 

 Rekrutteringssamling 
Piia Pantsu-Jönsson er dessverre forhindret fra å avholde samlingen på Starum 14-
15. mai. Det jobbes iherdig med å finne en alternativ dato som passer både for 
stedet for samlingen og trener. Dersom dette ikke lykkes, må vi dessverre gå til det 
skritt å avlyse. 

 Teknisk personell feltritt 
Det vises til sak 21/22. Arbeidet er i prosess. 

 Prosjekt ferdighetsutvikling 
Det vises til sak 19/22.  
Utvalget ønsker innsikt i status og fremdrift for prosjektet. Prosjektmedlemmene, 
Inger Bugge og Kristin Tørmoen, forespørres om de har anledning til å delta på deler 
av SU-F sitt møte 24. mai.  

26/22 Deltakelse på stevner og kvalifiseringsregler 

 Nasjonale stevner i Norge 
Reguleres gjennom NRYFs konkurransereglement KR I og KR V. 

 Nasjonale stevner i utlandet 
a) Nasjonale stevner i Norden:  
Reguleres gjennom gjeldende lands nasjonale konkurransereglement. I tillegg vises 
det til NRYFs generelle konkurransereglement KR I - § 126.2b 
b) Nasjonale stevner utenom Norden:  
Det henvises til NRYFs generelle konkurransereglement KR I – § 126.2d 

http://www.rytter.no/
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 Internasjonale stevner 
Reguleres av FEIs reglement (jf KR I - § 126.2c). 

27/22 Økonomi/Handlingsplan  
Det vises til sak 24/22. 
Utvalgets handlingsplan for 2022 ble gjennomgått i lys av årets tildeling. Det 
konstateres at alle oppsatte aktiviteter allerede er påbegynt eller under planlegging. 

28/22 Grenkonferanse 2022 
Det vises til sak 20/22. 
Konferansen gjennomføres over to dager, med innlagt konferanse for arrangører og 
teknisk personell. Det vil bli utdeling av ærespremier lørdag kveld. 
 
Det undersøkes om ledig kapasitet på:  
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
Dato: 29. – 30 oktober 
Estimert antall deltakere: 70 personer  

29/22 SU-F og behov for flere medlemmer  
Utvalget ser behov for flere medlemmer (1-2), og administrasjonen har gitt 
klarsignal til en ekstra utlysningsrunde allerede nå. Det utarbeides forslag til tekst 
som sendes til SU-F for godkjenning før publisering.  
Utvalgets nåværende arbeidsform, der de fleste møter gjennomføres digitalt, (selv 
om noen fysiske møter må påregnes) anses som en fordel. Dette vil muligens gjøre 
flere i stand til å påta seg et slikt frivillig verv og bør fremkomme av 
utlysningsteksten. 

30/22 Nye stevner i løpet av året – rutiner (hvem/hva/hvordan) 
NRYFs sportskoordinator overtar som ansvarlig kontaktperson for eventuelt nye 
stevnesøknader som kommer til i løpet av sesongen. 
Kontaktdata endres tilsvarende på vår hjemmeside. 

31/22 Morgendagens ryttersport (informasjon fra møte) 
Norges Rytterforbund v/ Forbundsstyret, har initiert prosjektet «Morgendagens 
ryttersport» og har i den forbindelse utarbeidet et mandat og nedsatt et 
arbeidsutvalg bestående av personer fra NRYFs forbundsstyre og fra 
administrasjonen. Basert på signaler fra interne og eksterne aktører, bes utvalget 
skissere endrede og nye rammevilkår for sporten, herunder nye krav og 
forventninger knyttet til hestevelferd. Utvalget skal rette spesiell oppmerksomhet 
mot lavere nivå og selve inngangen til sporten, og tilhørende aktiviteter. Utvalget tar 
også med rapporten «Økonomi og bærekraftighet i stevnesammenheng» i sitt 
arbeid. 
I henhold til mandatet, skal utvalget utarbeide et høringsdokument som skal sendes 
ut i hele organisasjonen. Det er i den forbindelse invitert til et digitalt møte med 
personer med forskjellig tilknytning til NRYF og ryttersporten, herunder klubber, 
sportsutvalg, tekniske fagkomiteer, rideskoler, trenere m.m. som kan gi viktige 
innspill til dette prosjektet.  
 
SU-Fs leder deltok på dette møtet og ga en kort orientering. 
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32/22
  

Informasjon om toppidrett feltritt  
Det har vært gjennomført en treningssamling hos Piia på Flyinge, i forkant av CCI-
stevnet i Kristianstad (Gärds) i april.  
 
Det er for øvrig stor deltakelse blant norske utøvere på internasjonale stevner (CCI) 
for tiden: 

➢ Saumur: Heidi og Hans deltar. Piia vil være til stede og bistå. 
➢ Sopot 2. helg i Touren: Mange norske deltar. Piia vil være til stede og bistå 

fredag – søndag. 

33/22 Eventuelt 
Neste møte avholdes fysisk i NRYFs lokaler på Ullevål 24. mai kl 1200-1700. 

 

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

