
 

Møtereferat (TEAMS) 
 

Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 06/2021/29. juni  
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Elin Heistad, Bjørn Fuglaas.  
Referent: Bjørn Fuglaas 
Andre til stede: N/A 
Meldt forfall: Turid Løken (sportskoordinator NRYF) 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 

Saksliste 
Saksnr./år: Sakstittel: 

30/21 Samlinger høsten 2021  

 Regionale breddesamlinger 
Det er utarbeidet et oppsett for regionale breddesamlinger for høsten 2021. Det 
utarbeides påmeldingsinformasjon til alle samlingene som publiseres på vår 
hjemmeside under grenen feltritt.  

 Rekrutteringssamling  
Det vises til sak 26/21. Denne typen samling utsettes til 2022. Det settes ned en 
prosjektgruppe som får i oppdrag å lage en mal for faglig innhold av en slik 
samling. Prosjektet kan finansieres med inntil kr 10 000. 

 Observasjonssamling (rekruttering til satsingsgruppe) 
Det vises til sak 26/21. Videre planlegging av samlingen koordineres med 
landslagsleder. 

31/21 Økonomi 
Status regnskap pt ble gjennomgått. Det ble besluttet å: 

• Allokere midler til utarbeiding av mal for faglig innhold av 
rekrutteringssamling. 

• Potensielt avsette noen midler til fysiske møter på høsten for SU-F. 

• Utvikle veileder til treningsbaner terreng. Det utarbeides et forslag til 
omfang, plan og kostnader, begrenset oppad til kr 10 000 og sendes SU-F. 

 
Det ble videre oppfordret til å utarbeide et bedre system for utbetaling av 
honorar/reiseoppgjør til personer på oppdrag for SU-F.  

32/21 Konferanser høsten 2021 
Grenkonferanse  
Det vises til sak 26/21.  
I tillegg til de formelle agendapunktene, foreslås en faglig sesjon. Mulige temaer 
kan være 

• Mental trening 

• Trening av hesten 

• Clinique: Ridetrening med instruktør 

http://www.rytter.no/


 

NESTE MØTE: 17. juli (TEAMS) 2 

 Arrangørkonferanse 
Her diskuterte SU-F format og samarbeid. Det ble konkludert med at utvalget 
ønsker arrangørkonferansen avholdt sammen med grenene sprang og dressur, 
bestående av én fellesdel samt en separat del for hver gren. Dette meddeles NRYFs 
sportsavdeling. 

33/21 TKF – sammensetning og leder 
Dette var en oppsummeringsdiskusjon etter siste fellesmøte med TKF. SU-F ser 
viktigheten av TKF sitt arbeid, samt godt samarbeid mellom SU-F og TKF. Før man 
lander på en konklusjon på «modell», besluttet SU-F å gjennomføre en 
intervjurunde 1:1 basert på et strukturert intervju, hvor man søker å forstå 
utfordringene bedre. Oppsummeringen etter en slik intervjurunde vil være 
konfidensiell og danne basis for konklusjoner og tiltak.  Det utarbeides en mal –
«Intervjuguiden» - som vil sendes SU-F for innspill i forkant. TKF informeres om 
dette tiltaket. 

34/21 Informasjon 

 Steward på feltrittstevner 
Unntak for Steward II har vært gitt som enkeltdispensasjon til arrangør (ULLE).  

 Reglementsendring KR V 
Det viser seg nødvendig med en klargjøring/presisering i § 522.9 blant annet 
knyttet til bruk av begrepene hest – ponni – ekvipasje. Reglementsteksten må blir 
mer konsistent og arbeidet med dette vil gjennomføres i løpet av høsten 2021. 

 Arrangør NM Lag 
Det er svært utfordrende å få en klubb til å arrangere mesterskapet i år. Det er 
derfor rettet en konkret henvendelse til ØRRK om å stå som arrangør. Klubben er i 
utgangspunktet villig, men bekymret for stevneøkonomien og har derfor bedt SU-F 
om støtte til merutgifter knyttet til arrangementet. SU-F er positive til å innvilge 
(helt eller delvis) en slik støtte, med det premisset at dette ikke skal danne noen 
generell presedens, men at det er avgjørende for at NM Lag 2021 skal kunne 
avholdes. SU-F vil allikevel, før endelig konklusjon tas, ha en dialog med klubben 
knyttet til verifisering av ekstrakostnader og arbeid klubben har gjort/gjør i forhold 
til å undersøke eventuelle sponsorer for premier. 

 KM Oslo og Akershus rytterkrets (OARK) 2021 
Her har Konglungen rideklubb (KONG) allerede fått tilsagn om å stå som arrangør 
av mesterskapet. 

 Agria sponsorstøtte for breddecuper 
Det ble kort referert fra e-post korrespondanse mellom Agria’s kontaktperson og 
NRYFs sportskoordinator feltritt som beskriver dette tiltaket. 

35/21 Eventuelt 

 Møteplan SU-F høsten 2021 
Det vises til fullstendig møteplan på vår hjemmeside under grenen feltritt. Det ble 
kort diskutert muligheten for å gjennomføre et heldagsmøte på senhøsten for å 
planlegge 2022. Forslag til opplegg og datoer vil komme. 

 Breeders feltritt 
Det ble informert om saken, som vil presenteres nærmere på et senere tidspunkt. 

 

https://www.rytter.no/grener/feltritt/sportsutvalg-feltritt-su-f/moteplan-su-f-2021

