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Saksliste 
Saksnr./år: Sakstittel: 

25/21 Introduksjon av nytt medlem/Presentasjonsrunde 
Vi ønsker velkommen til nytt medlem av SU-F, Bjørn Fuglaas. 

26/21 Status 

 Webinar 
Webinarer under planlegging våren 2021 lot seg dessverre ikke gjennomføre. Vi 
håper isteden å kunne tilby webinarer høsten 2021.  

 Regionale breddesamlinger 
Planleggingsarbeidet i forbindelse med gjennomføring av regionale breddesamlinger 
høsten 2021 er i gang. Lokale ildsjeler er viktig i et slikt arbeid, samtidig som 
pandemien vanskeliggjør fastsetting av datoer på nåværende tidspunkt. En foreløpig 
oversikt over aktuelle steder med lokal trener oversendes utvalgets medlemmer til 
orientering. En endelig oversikt godkjennes av utvalget før publisering. 

 Rekrutteringssamlinger 
Tilbud om rekrutteringssamlinger settes i bero inntil videre. 
Det planlegges heller for en observasjonssamling høsten 2021: 
 
Formål:  
Kartlegge potensielle nye utøvere til satsingsgruppene. 
 
Målgruppe:  
Utøvere som er på et tilnærmet nivå for en plass i satsingsgruppen. 
 
Trener: Landslagsleder Piia Pantsu-Jönsson forespørres.  
 
Dato: Oktober 2021 
 
Sted: Uavklart 

http://www.rytter.no/
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 Feltrittskonferansen – del 2 
Det planlegges for en fysisk grenkonferanse høsten 2021; med et tilsvarende 
oppsett som grenkonferanse tidligere år.  
 
Det er gjennomført en uformell spørreundersøkelse i FB-gruppen feltritt for å få 
innspill til faglig tema for høstens konferanse: 
 

Tema Antall stemmer 

Mental trening 30 

Rytterens utvikling – fra bredde til topp 28 

Lagbygging 19 

Teknisk personell – utdanning og utvikling 11 

Fysisk trening for rytter 11 

Sikkerhet 4 

 
Med utgangspunkt i denne undersøkelsen, samt oppsett for tidligere gjennomførte 
konferanser, utarbeides en skisse til en agenda. Denne skissen vil danne 
utgangspunktet for den videre planlegging av konferansen. 

 Veileder - mal for treningsbane 
SU-F har en klar målsetting om å utarbeide en veileder for bygging av terrengbane 
som treningsbane basert på norske forhold. Veilederen er tenkt inneholde tema 
som 

• Areal/topografi 

• Bunnforhold  

• Typehinder  
 
Arbeidet med en veileder må dessverre utsettes på ubestemt tid, og det henvises 
derfor til veileder utarbeidet av Svensk Ridsportforbund  
«Att bygga terrängbanor». 
 
Utvalget understreker dog betydningen av å nå ut med informasjon om temaet «Råd 
og veiledning for bygging av treningsbane terreng» så snart som mulig. Forslag til 
tiltak på kort sikt: 

• Bedre og mer informasjon på vår hjemmeside (utarbeide informasjons-flyer) 

• Fast(e) kontaktperson(er) i NRYF (medlem av SU-F, alternativt TKF).  
 

Utvalget ser også betydningen av god og jevnlig dialog med anleggsansvarlig i NRYF 
og ønsker å ha «en stemme» inn i Anleggsutvalget. 

27/21 TKF – «være eller ikke være» 
Komiteen består i dag av kun 3 personer etter at Tore Skedsmo har valgt å trekke 
seg som medlem. Det er søkt etter nye medlemmer, men ingen relevante søknader 
er innkommet. 
 
Komiteen er underlagt SU-F, og utvalget diskuterer derfor nå hvilke løsninger som er 
mest hensiktsmessig. «Skal vi opprettholde teknisk komite feltritt eller kan deres 
ansvarsområder ivaretas på andre måter?» 
 
Temaet ble diskutert bredt og diskusjonen vil bli gjenopptatt i forbindelse med 
samarbeidsmøtet med TKF i juni.  

https://www.ridsport.se/globalassets/121c254a607449b1bfdd9d319ea2333f/riktlinjer_enkelsidig.pdf
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28/21
  

Sikkerhetskomiteen 
Komiteen trer i kraft når uhellet er ute. Komiteens medlemmer skal bestå av vår 
NSO-representant, leder av SU-F, medlem av TKF og en utøver. NSO-representanten 
er leder av komiteen. Medlemmene oppnevnes i januar hver år. Mandatet må 
revideres tilsvarende. 

29/21 Eventuelt 

 Dispensasjon TD 
Det er mottatt en dispensasjonssøknad fra en arrangør angående TD på stevne. 
Søknaden innvilges herved.  

 Terminlisten - endringer 
Ullensaker har søkt om å flytte sitt planlagte stevne 17-18. juli til 10-11. juli grunnet 
kollisjon med internasjonalt stevne i Danmark. Dette vil medføre et stevnetilbud 
med de høyeste klassenivå tre helger på rad. En avgjørelse avventes til 
smittesituasjonen på tidspunktet er noe mer avklart.  

 Steward II på feltrittstevner 
Det er opprettet dialog med stewardkomiteen når det gjelder rutiner for 
oppnevning av steward på nasjonale stevner i feltritt.  

 
 


