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Møtereferat (Teams) 
 

Fra: Møte sportsutvalg feltritt (SU-F) 
Nr/år/dato: 07/2022/15. juni 
Tilstede: Sissel Røinås, Bjørn Fuglaas, Gunn Helga Vindfjell.  
Referent: Turid Løken (sportskoordinator NRYF) 
Andre til stede: Marie Møller Fürst (ny sportskoordinator feltritt) 
Meldt forfall: Monica K Sandbakken 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 
 
 

Saksliste 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

42/22 Orienteringssaker 

 Ny sportskoordinator feltritt 
Marie Møller Fürst er ansatt som ny sportskoordinator i NRYF og overtar grenen 
feltritt fra dags dato. Vi ønsker Marie velkommen! 

 Tilgang til terrengbaner for trening  
Utvikling av feltrittsporten er bla avhengig av 

• Ferdighetsutvikling utøvere  

• Dyktige hjemmetrenere 

• Gode treningsfasiliteter; især terrengbaner 
 
SU-F v/ leder har hatt innledende samtaler med sentrale personer i NRYF, 
seniorrådgiver Kjell Myhre og organisasjonssjef Tine S. Fossing, om hvordan og om 
man kan samarbeide/samhandle med stedlige grunneiere/drivere/klubber av 
terrengbaner i Norge.  
Hva kan eventuelt administrasjonen i NRYF bistå med?  
 
Dette kartleggingsarbeidet vil fortsette. En bred debatt om temaet, vurderes også 
som programpunkt under høstens grenkonferanse.  

 Nytt medlem SU-F 
Grunnet behov for å styrke sportsutvalg feltritt, er det etter at søknadsprosessen er 
avsluttet, blitt oppnevnt nytt medlem av SU-F. Vi har gleden av å hilse Anna 
Bredberg velkommen!  Anna er svensk statsborger, 29 år og medlem av Follo 
Hestesportsklubb. Anna har en lang merittliste som feltrittsutøver fra hjemlandet og 
har etter flytting til Norge utdannet seg til Trener 1.  

http://www.rytter.no/
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43/22 Kvalifiseringskrav feltritt i NRYFstevne 
Kvalifiseringskontroll i grenen feltritt, skal implementeres i NRYFstevne.no. Systemet 
skal automatisk sjekke tidligere resultater/kvalifiseringen til rytterne ved påmelding 
til et stevne. Utvikler etterspør derfor kvalifiseringskravene i feltritt på nasjonale 
stevner i Norge.  
Gunn Helga Vindfjell vil påta seg å være SU-F sin faglige kontaktperson inn mot 
administrasjonen i dette arbeidet. Dette formidles til administrasjonen.  
 
Det kom også til en diskusjon om hvordan man best kan løse utfordringen med 
godkjenning av resultater oppnådd på nasjonale stevner i utlandet. Det må arbeides 
videre med gode løsninger for dette. Det henvises her til KR I - § 126.2b. 

44/22 Grenkonferansen høsten 2022 
Det vises til sak 28/22 og 36/22.  
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
Dato: 29. – 30 oktober 
Estimert antall deltakere: 70 personer  
 
Konferansen går over to dager med et innhold som favner alle målgrupper; utøvere, 
foresatte, trenere, arrangører, teknisk personell og andre med interesse for 
feltrittsporten. 
 
Foreløpige innspill til innhold: 

• Foredrag ved Jens Fredricson eller annen av tilsvarende kaliber. 

• Årshjulet til en feltrittshest m/ innslag fra utøvere, trenere, veterinær. 

• Prosjekt ferdighetsutvikling:  
o Presentasjon v/ Inger Bugge og Kristin Tørmoen 
o Workshop for utøvere U21 - Utarbeiding av kapasitetsanalyse  

• Plenumsdebatt: 
o Utvikling av feltrittsporten: «Flere i bredden – bedre på toppen»  

• Forum for teknisk personell og arrangører: 
o Terminlisten 2023 - tildeling av teknisk personell  
o Faglig innslag 
o Debatt 

 
Endelig agenda utformes på høstens første møte. 

45/22 NBC 2022 
Administrasjonen v/ sportsjefen har tatt initiativ til et møte med arrangør – Starum 
hestesportsklubb. Møtet er berammet til onsdag 22. juni. 
 
Mal til schedulen oversendes arrangør, som har ansvaret for å fylle ut denne. 
Schedulen fra NBC 2016 på Sørum, kan være til hjelp.  
Sportskoordinator bistår ved behov og er også ansvarlig for å sende inn til FEI for 
godkjenning innen gitt frist. 
 
Administrasjonen v/ sportskoordinator har ansvaret for å bestille medaljer. 

46/22 Samlinger høsten 2022  
Det vil ikke bli avholdt samlinger høsten 2022; verken regionale breddesamlinger 
eller rekrutteringssamlinger.  

https://represent-rytter.s3-eu-west-1.amazonaws.com/files/KR-I-2022-10-06-2022.pdf
https://nb-no.facebook.com/teamjensfredricson/
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47/22 Webinar høsten 2022 
Utvalget ønsker et webinar om Ferdighetsutvikling høsten 2022. 
Prosjektmedlemmene må kontaktes for en eventuell avtale om oppdraget. 

48/22
  

Informasjon om toppidrett feltritt 
Det er god aktivitet på internasjonale stevner gjennom vårsesongen. Vi har utøvere 
til start på alle nivå fom CCI1*-Intro tom CCI4*-S/L. 
 
Det er innkalt til møte med landslagsleder fredag 17. juni. Aktuelle punkter på 
agendaen er: 

• Planlegging av aktiviteter for landslag/satsingsgrupper høsten 2022 

• Uttak internasjonale mesterskap 

• PreCamp 2022 

• Landslagsleder 2023 

49/22 Eventuelt 

 BEST Cup 
Resultatberegningen har funnet sin form og resultatoversikt per dato er klar for 
publisering. 
 
Finalen av BEST Cup finner sted 23. – 24. juli. Dette er midt i sommerferien for 
mange, og det må derfor avklares hvem som kan stå ansvarlig for 
resultatberegningen på stevneplassen. 
 
Representant fra Agria vil være tilstede på finaledagen og under premieseremonien. 
Sportskoordinator holder kontakten med Agria for nærmere avtale. 
  

 

https://www.rytter.no/grener/feltritt/landslag-feltritt

