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Møtereferat (TEAMS-møte) 
 
Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 05/2020/9. juni 
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Elin Heistad  
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF) 
Andre til stede: Sportssjef Nina Johnsen under sak 34/20 
Meldt forfall:  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 
 

Saksnr./år: 
 

Sakstittel: 

34/20 Nasjonal toppsatsing feltritt 
Det vises til møtereferat 04/20, sak 29/20. 
 
Sportssjefen var tilstede under denne saken for å formidle til utvalget status i 
arbeidet med å kartlegge muligheter for forlengelse av kontrakten med 
landslagsleder fra 2021. Administrasjonen har hatt dialog med landslagsleder om 
dette allerede fra november 2019.  
En viktig forutsetning for videreføring av kontrakten vil være at det utnevnes en 
kontaktperson i Norge, som er tett på våre utøvere og som kan fungere som et 
bindeledd mellom landslagsleder og utøverne og deres hjemmetrenere. 
 
Administrasjonen, sammen med sportsutvalget, ser viktigheten av god sportsfaglig 
kompetanse kombinert med faglig autoritet og gode lederegenskaper og vil fortsette 
arbeidet med å utvikle en funksjonell modell for de neste årene.  
 

35/20 BEST Cup 2020 
Arrangører  
Enkelte planlagte stevner med innlagt BEST Cup, er blitt avlyst på grunn av pågående 
koronapandemi. Dette medfører endringer i den allerede oppsatte planen med 
arrangører og stevnedatoer. Det jobbes med å komplettere med arrangører og nye 
datoer. 
 
Ferdighetsdommere 
Det gjenstår også å få allokert ferdighetsdommere til alle stevnene.  
 
Premier 
Det deles ut gavepremie og sløyfe på hvert enkelt cup-stevne.  
 
Habilitet 
Ferdighetsbedømmingen i BEST Cup i lys av habilitet (KR I, § 116) ble debattert.  
Ferdighetsbedømmingen er en tilleggsbedømming som går utenpå den ordinære 
klassebedømmingen.  Sportsutvalget er seg bevisst problemstillingen som reises.  
 
Kurs ferdighetsdommere:  
Saken utsettes. 
 

http://www.rytter.no/
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36/20   Teorisamling høsten 2020 
Tema: Det vises til tidligere møtereferat i 2020 om saken.  
Målgruppe: Alle 
Dato: Avventer smittesituasjonen og utsetter fastsetting av dato til høstens første 
møte 25. august. 
 

37/20 Breddesamling høsten 2020 
Foreløpig oversikt ble fremvist. Det mangler fortsatt endelig bekreftelse med dato i 
enkelte regioner. Arbeidet med komplettering fortsetter, og SU-F har som målsetting 
å ha en fullstendig oversikt klar for publisering før sommerferien. Åpner da samtidig 
for påmelding.  
 

38/20 Breeders 2020 
Breeders Open er et åpent championat for alle kvalifiserte hester uavhengig av 
stamboktilhørighet og arrangeres i samarbeid med Norsk Varmblod (NV). 
 
Statuttene for feltritt er utarbeidet av NV i samarbeid med sportsutvalget (SU-F) og 
godkjennes herved av SU-F. 
 
Statuttene publiseres på respektive hjemmesider og NRYFs FB-grupper.  

39/20   Mandat Feltrittskomiteen 
Gjeldende mandat tilsier at sportsutvalget har autorisasjonsmyndighet teknisk 
personell. Sportsutvalget ser det imidlertid som mest hensiktsmessig at 
feltrittskomiteen teknisk personell (FTP) innehar denne autorisasjonen. Dette er også 
gjeldende praksis i tekniske komiteer for øvrige grener.  

Ordlyden i mandatets pnkt 3e endres således til: 

«autorisere teknisk personell på grunnlag av innstilling fra kurslærere etter avholdt 
kurs, eventuelt på annet grunnlag» 

Endringen meddeles FTP og revidert mandat publiseres på vår hjemmeside. 

 
40/20 Reglementsendringer 2021 

§ 525 – Antrekk og utstyr til rytteren (sikkerhetsvest) 
 
Det er kommet forslag til endring i denne paragrafen og tas inn som forslag til 
reglementsendringer for 2021. 
 
Ny tekst ble besluttet som følger:  
 
«......Sikkerhetsvest er påbudt. Vesten skal være godkjent under standard Beta 2009, 
Level 3 eller nyere. (Annen vest kan brukes i tillegg.)» 
 
NSO Anton Granhus informeres nå. Endringen tas med sammen med evt andre 
forslag til endringer som oversendes TKr innen utgangen av 2020. 
 

41/20 Eventuelt 

https://norskvarmblod.no/sport/breeders-open/
https://norskvarmblod.no/
https://www.rytter.no/wp-content/uploads/rev-jan-2020-godkjent-mandat-feltrittskomite-teknisk-personell-1.pdf
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 FB-gruppe Teknisk personell feltritt: 
Det er enighet om å opprette en lukket, privat FB-gruppe for teknisk personell. 
Opprettes og driftes av FTP. Leder for SU-F, sportskoordinator feltritt og ansvarlig for 
teknisk personell i administrasjonen inkluderes som medlemmer i gruppen. 
 

 Koronavettregler for stevner etter 15. juni: 
Det antas at våre myndigheter åpner opp for idrettsarrangement inntil 200 personer 
fra 15. juni. NRYFs koronavettregler oppdateres tilsvarende. 

 


