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Møtereferat  
 

Fra: Møte sportsutvalg feltritt (SU-F) 
Nr/år/dato: 06/2022/24. mai 
Tilstede: Sissel Røinås, Bjørn Fuglaas, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell.  
Referent: Turid Løken (sportskoordinator NRYF) 
Andre til stede: TKF v/ Lene Enger Juliussen, Anne Cathrine Sellæg. Utviklingskonsulent NRYF 
Lillann Jebsen (på Teams under sak 34/22, 39/22 og 40/22). 
Meldt forfall: Frode Madsen (TKF) 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 
 
 

Saksliste 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

34/22 Status 

 BEST Cup 2022 - Ferdighetsdommere 
Det vises til sak 17/22 og 25/22. 
Listen over årets ferdighetsdommere er ennå ikke komplett. 

 Teknisk personell feltritt 
Statusgjennomgang av autorisert personell per dato.  

35/22
  

Prosjekt ferdighetsutvikling 
Antas ferdigstilt medio juni. 
I fase 2 og 3 av prosjektet utarbeides det verktøy til bruk for utøver og trener.  
Muligheten for å tilgjengeliggjøre dette digitalt bør undersøkes (jf Grønt kort boken). 

36/22 Grenkonferanse 2022 
Det vises til sak 28/22.  
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
Dato: 29. – 30 oktober 
Estimert antall deltakere: 70 personer  
 
Forslag til innhold: 

• Prosjekt ferdighetsutvikling v/ Inger Bugge og Kristin Tørmoen 

• Foredrag av Jens Fredricson.  

37/22 Nye medlemmer SU-F – innkomne søknader 
Én søknad er mottatt. Det innkalles til digital samtale med vedkommende. Endelig 
innstilling fra SU-F oversendes NRYF v/ sportssjefen som foretar den endelige 
oppnevningen. 

http://www.rytter.no/
https://nb-no.facebook.com/teamjensfredricson/
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38/22 Regionale breddesamlinger – utnyttelse av ressurser 
Utvalget er positive til at det gjennomføres egne treninger i den stedlige rideklubbs 
regi i forbindelse med utvalgets breddesamlinger. Bør dog kommuniseres og avklares 
med arrangørklubben på forhånd i hvert enkelt tilfelle. 
 
Regional breddesamling i Vrådal må dessverre avlyses grunnet få påmeldte.  

39/22 NBC 2022 (m/ TKF) 
Nordisk Baltisk mesterskap i feltritt arrangeres på Starum 23-25. september med 
Starum Hestesportsklubb som arrangør. 
Sportskoordinator har hatt innledende samtale med ny leder av klubben – Haldor 
Braastad.  
Det bør opprettes dialog med arrangør, når organisasjonskomiteen er på plass. 
Sportsutvalget ønsker å bidra i den grad det er ønskelig; både under forberedelsene 
og ved gjennomføringen av mesterskapet. 

40/22 Reglement KR V 2023 (m/ TKF) 
Det oppfordres til å påbegynne prosessen med eventuelle reglementsendringer tidlig 
høsten 2022.  

41/22 Eventuelt 

 Resultatberegning 
BEST Cup 
Resultatberegning foretas løpende og publiseres på vår hjemmeside. Publisering i 
annet egnet format (enn Excel) bør vurderes. 
 
Det skal utarbeides et informasjonsskriv til ferdighetsdommere som sendes ut til alle 
vi har avtale med. 
 

Knøttecup 
Resultatberegning foretas løpende og publiseres på vår hjemmeside. Publisering i 
annet egnet format (enn Excel) bør vurderes. 
 

 


