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Møtereferat (TEAMS-møte) 
 
Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 06/2020/29. juli 
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Elin Heistad  
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF) 
Andre til stede:  
Meldt forfall:  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 
 

Saksnr./år: 
 

Sakstittel: 

43/20 BEST Cup 2020 
Forslag til endring/komplettering av stevnearrangører for cupen 2020: 
 
29.-30. august: 
Arrangører: Tomter og Brekka, men Brekka tildeles BEST Cup på denne dato. 
Arrangørene kontaktes. 
 
5-6. september:  
Arrangør: Konglungen m/ BEST Cup, men ikke finalen. Arrangør kontaktes. 
 
27. september:  
Arrangør: Tomter.  Tildeles dato og finalen i BEST Cup 2020. Arrangør kontaktes. 
 
Endelig arrangøroversikt BEST Cup 2020 blir dermed som følger: 
 

 

Dato Arrangør Sted 

4.-5. juli Skedsmo rideklubb Sørum Fritidsgård 
29.-30. august Brekka rideklubb 

 

5.-6. september Konglungen rideklubb 
 

12.-13. september Skedsmo rideklubb  

26.-27. september Tomter rideklubb (finalen)  

   

 
Ferdighetsdommere 
Det gjenstår å få allokert ferdighetsdommere til alle stevnene.  
 
Premier: 
Det deles ut sjabrak og sløyfe til vinnerne på hvert enkelt cup-stevne. Dekken til 
vinnerne av cupen deles ut under finalen. 
 

44/20   Feltrittsporten nå og i fremtiden 
Utvalget registrerer stort engasjement for feltrittsporten i sosiale medier for tiden. Vårt 
land som idrettsnasjon, er tuftet på frivillighet og lokale ildsjeler med stort engasjement 
for sin idrett. Aktiviteten må starte lokalt, og ildsjeler og frivillige er en forutsetning og 
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en nødvendighet for alle idretter. Ryttersporten generelt, og feltrittsporten spesielt, er i 
så måte intet unntak. 
 
Sportsutvalg feltritt (SU-F) [tidligere grenutvalg feltritt (GU-F)] består av medlemmer 
som engasjerer seg og arbeider på frivillig basis. Utvalget har gjennom mange år jobbet 
målrettet med utviklingen av feltrittsporten.  
SU-F har bla hatt temaet oppe på grenkonferansen i 2014. Her ble det gjennomført 
gruppearbeid med tilhørende diskusjoner i plenum. Som en oppsummering av dette 
gruppearbeidet, og som et resultat av konferansen som helhet, utarbeidet SU-F (den 
gang GU-F) et strategidokument som senere ble publisert på vår hjemmeside. Utvalget 
ser sitt ansvar med å «levendegjøre» innholdet i dette dokumentet, men dette må skje 
sammen med resten av «feltritt Norge». For synliggjøring av tiltak som er gjennomført i 
tråd med strategidokumentet, henvises til utvalgets årsrapporter.  
 
I forkant av NRYF sitt Utviklingsforum i 2018, der bla NRYF sitt organisasjonsprosjekt sto 
på agendaen, ga også SU-F (den gang GU-F) sine innspill til høringsnotatet vedrørende 
NRYF sin fremtidige organisasjon. 
 
Utvalget erkjenner at det alltid vil være rom for forbedringer. SU-F hilser derfor 
velkommen en konstruktiv og saklig debatt og vil i tiden fremover ha hovedfokus på å 
bli bedre i form av: 
 
Informasjon: Mer og bedre  
Synlighet: Tilstedeværelse på arrangement 
Åpenhet: Referater og årsrapporter publiseres på NRYFs hjemmeside  
 

45/20 Eventuelt 

 Stand under NM: 
Utvalget planlegger å være tilstede med egen stand under årets NM Individuelt 12.-13. 
september i regi av Skedsmo rideklubb. Egnet informasjonsmateriell utarbeides; som 
kortfattet versjon av strategidokumentet mm. 
 
Målsetting:  
Tilstedeværelse, informasjon, diskusjon, samtaler og innspill til beste for feltrittsporten. 
 

 Terminlisten 2020: 
Ellingsrud: 
Det undersøkes om Ellingsrud planlegger feltrittstevne i høst. Klubben kontaktes 
direkte om dette. 
 
Starum 15. august: 
Øvre Vang har avlyst sitt stevne med lavere klassenivå 16. august. Avlysningen kom 
etter at Starum hadde fått godkjent sin stevneinvitasjon. SU-F vil derfor rette en 
forespørsel til Starum om i tillegg å sette opp klassene P80 og P90. Dette er viktig for å 
gi ponni-ekvipasjer mulighet for å oppnå kvalifiserende resultat til NM 2020. 
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 Etablere flere treningsbaner/treningsmiljøer: 
SU-F ser viktigheten av bedre og flere treningsbaner for feltritt. Engasjementet og 
ildsjelene må finnes lokalt, men utvalget ønsker å bidra med kunnskap for å forenkle 
prosessen med bygging av terrengbaner. Det skal derfor utarbeides en «Guide for 
prosjektering og bygging av treningsbane terreng». Dette arbeidet vil igangsettes 
høsten 2020 og vil være et hoved fokusområde for utvalget i tiden fremover.  

 Representasjonsklær SU-F: 
Utvalgsmedlemmene ønsker representasjonsklær fra NRYFs supporterkolleksjon for 
bedre synlighet når de representerer ved ulike arrangement. Saken undersøkes 
nærmere. 

 Protest etter stevne: 
NRYF har mottatt klage fra utøvere etter nasjonalt feltrittstevne. 
Saken er videresendt til utvalget og deretter til TKr for behandling. Det er opprettet 
dialog med representant for aktuelle utøvere. 

 
 


