
 

NESTE MØTE: 22. september (Teams) kl 1900-2100 1 

Møtereferat  
 
Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 07/2020/25. august 
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Inger Bugge  
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF) 
Andre til stede:  
Meldt forfall: Elin Heistad 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 
 

Saksnr./år: 
 

Sakstittel: 

46/20 Reglementsendringer 
KR I vs KR V: 
Det vises til KR I - § 126.2b som omhandler resultat oppnådd på nasjonale stevner, 
tilsvarende våre D-, L-, E-stevner, i Danmark, Finland og Sverige og som virker 
kvalifiserende. 
SU-F ønsker at kvalifikasjonskravene ihht det norske reglementet skal være gjeldende 
for start nasjonale klasser i utlandet. Det er derfor en utfordring at våre nordiske land 
ikke nødvendigvis har de samme kvalifiseringskrav for start på de ulike klassenivåene. 
TKr forespørres for bistand til hvordan dette best kan løses.  
 
KR V: 
Det har kommet innspill fra TKr som tas til etterretning ved revisjonen for 2021. Det har 
videre kommet innspill fra utøver om en mulig lemping av/alternativ vei til 
kvalifiseringskravene for særdeles rutinerte ryttere (jf § 522.4). 
 
Innspillene tas med i det videre arbeidet med revisjon av reglementet for 2021. 

47/20 Feltrittsporten nå og i fremtiden 
Informasjon – Synlighet - Åpenhet (Oppfølging av sak 44/20) 
 
Utvalgets informasjonskanaler er 

• Grensiden feltritt på NRYFs hjemmeside 

• Egen Facebook-gruppe 

• Egen Instagramprofil 
 
I tillegg prioriteres følgende i tiden fremover: 

• Utarbeide årsberetning tilpasset grensiden feltritt fom 2018 

• Revidere SU-F sin strategiplan, samt utarbeide en kortversjon av denne  

• Oversikt over terrengbaner 

• Stand NM Individuelt Feltritt 2020 
 

http://www.rytter.no/
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48/20 Stand SU-F under NM Individuelt  
Arrangør: Skedsmo rideklubb 
Sted: Sørum Fritidsgård 
Dag: Lørdag 12. september 
Tid: kl 1000 - 1400 
 
Det skal utarbeides video/filmsnutter som fremvises i løpet av dagen. I tillegg 
utarbeides informasjonsmateriell som gjøres tilgjengelig på NRYF sin hjemmeside. Det 
er også dialog med arrangøren slik at informasjon om standen promoteres også av 
arrangør.  
 
Standen bemannes av sportskoordinator, samt minst én representant fra SU-F til 
enhver tid. 
 
I løpet av dagen bør det vektlegges å informere om SU-F sitt mandat, samt utvalgets 
aktiviteter og prioriterte arbeidsoppgaver: 

• Regionale breddesamlinger 

• Rekrutteringssamlinger 

• Knøttecup 

• BEST Cup 

• Årsberetning 

• Oversikt over terrengbaner i Norge  

• Guide for prosjektering og bygging av treningsbaner feltritt 
 

49/20 Guide for prosjektering og bygging av treningsbane terreng 
Saken utsettes til neste møte. Utvalget skal inntil da gjøre seg kjent med tilsvarende 
guide utarbeidet av det Svenska Ridsport Förbundet. 
 

50/20 Status 

• BEST Cup 2020 
Det gjennomføres kurs for ferdighetsdommere i forbindelse med stevnet på Brekka 
29.-30. august 

• Regionale breddesamlinger 
Samlingen på Brekka ble dessverre avlyst pga for få påmeldte. Samlingen på Peder 
Morset Folkehøgskole er utsatt på ubestemt tid pga pågående koronapandemi. 

• Terminliste 2020 
Tomter: Utøker klassetilbudet ifm stevnet 26.-27. september 
Indre Haugaland: Avholder stevne KC P/H 13. september 
Tveit rideklubb: Meldt interesse for stevne KC P/H  

• Terminliste 2021 
Det er nå tid for å søke stevner for sesongen 2021. Nyheten er publisert på NRYFs 
hjemmeside. Frist for innsending i grenen feltritt er 30. september. 

• Teorisamling høsten 2020 
Samlingen utsettes til januar 2021. Foredragsholdere informeres om utsettelsen. 

 

https://www.ridsport.se/contentassets/121c254a607449b1bfdd9d319ea2333f/riktlinjer_enkelsidig.pdf
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51/20 Arrangørkonferanse 
NRYF Administrasjon planlegger en felles arrangørkonferanse for alle grener. Denne vil 
bestå av en fellesdel (ca 2 timer) deretter en grenspesifikk del siste halvdel av dagen. 
Konferansen planlegges gjennomført 28. november.  
 
Forslag til innhold: 
 
Fellesdel: 

• Nye Horsepro 

• Reglementsendringer KR I 

• Stevnesituasjonen under koronapandemien 
 
Grenspesifikk del: 

• Terminlisten: 
o Orientering om prosessen for utarbeiding av terminlisten med fokus på 

samarbeid og forståelse. 
o Gjennomgang av terminlisten 2021.  

• Rutiner for oppnevning av teknisk personell. 

52/20 Økonomi 
Regnskapet for første halvår 2020, for de midler SU-F disponerer, ble gjennomgått. Det 
tas en ny status-gjennomgang i begynnelsen av november.  

53/20 Informasjon om toppidrett feltritt  
Sportskoordinator orienterte om avholdte treningssamlinger for landslag og 
satsingsgruppene. Det er dessverre blitt få internasjonale starter på våre utøvere i år og 
da spesielt for de som er fastboende i Norge. 

54/20 Eventuelt 

 Unntaksregel kvalifisering NM-F-P og NM-F-P-Lag 2020 
På grunn av få stevner gjøres følgende lemping i kvalifisering til NM-F for ponni: 
«Ekvipasjen må ha gjennomført mesterskapsklassen eller høyere i løpet av 
de to siste kalenderår før inneværende år og senest 5 dager før start i 
mesterskapsklassen. Både resultater fra ponniklasser og hesteklasser på samme høyde 
er kvalifiserende.» (Jf KR V § 522.10c) 
 

 Innkommen sak kvalifisering NM-F-P 2020  
Saken ble gjennomgått og konkludert. Vedkommende blir meddelt konklusjonen.  

 FEI Rules Revision 2020 
Utvalget har ingen innspill til den foreslåtte revisjonen. 

 Stevnerapport feltritt 
Stevnerapportene i feltritt gjennomgås og evalueres fortløpende av ansvarlig person i 
SU-F.  

 Fallstatistikk feltritt 
Statistikken ivaretas av Sikkerhetskomiteen v/ leder Anton Granhus. Utvalget orienteres 
med en nasjonal statistikk årlig.  
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 Oversikt over terrengbaner i Norge  
Arbeidet med en slik oversikt ble påbegynt i 2018. Denne skal nå oppdateres og fornyes 
m/ kontaktperson og bilder for publisering på vår hjemmeside. Det må presiseres at 
Norges Rytterforbund (NRYF) ikke har ansvar for de enkelte baners beskaffenhet. 
 

 Møte med Feltrittskomiteen Teknisk personell (FTP) 
Utvalget ønsker å ha et samarbeidsdmøte med FTP i løpet av høsten. Ekspempler på 
aktuelle tema:  

• Resultatgodkjenning nasjonale klasser i utlandet.  

• Farlig ridning – hvordan håndteres dette?  

 
 


