
 

NESTE MØTE: 7. september kl 1900-2030 

Møtereferat (TEAMS) 
 

Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 08/2021 /4. august 
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Elin Heistad, Bjørn Fuglaas.  
Referent: Turid Løken (sportskoordinator NRYF) 
Andre til stede:  
Meldt forfall:  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 

Saksliste 
Saksnr./år: Sakstittel: 

39/21 Status 

 NM Lag 2021 
ØRRK har påtatt seg mesterskapet lørdag 12. september (dog ikke skriftlig 
bekreftet). Utvalget besluttet å gi arrangøren kr 10 000,- i økonomisk støtte til 
dekning av de merutgifter som påløper ved arrangement av mesterskap. Utbetales 
etter gjennomført mesterskap. 

 Breeders feltritt 2021 
Det tas kontakt med Norsk Varmblod (NV) v/ Marianne Wood for avklaring av sted 
og dato for arrangementet i 2021.  

  TKF 
Det vises til sak 33/21. Samtaler gjennomføres i perioden medio august til medio 
september. Det sendes ut en informasjonsmail om prosessen til nåværende 
medlemmer av TKF. 

 Regionale breddesamlinger 
De to første samlingene gjennomføres 14. august; hhv på Brekka og Sørum. Brekka 
har til nå kun 2 påmeldte. Det gjøres en offensiv lokalt for å markedsføre denne 
samlingen. Frist for påmelding er 9. august. Samlingen på Sørum er fulltegnet 
(maksgrense 12 deltakere). Dersom flere ønsker å delta på Sørum, bes disse ta 
kontakt med ansvarlig for breddesamlingene for en eventuell deltakelse annet sted.  
 
Det er utarbeidet en mal for teoriøktens faglige innhold. Det utføres nødvendig 
revisjon innen dato for første samling. 

 Observasjonssamling  
Det planlegges for en samling av to dagers varighet høsten 2021. 
Dato: Medio oktober 
Sted: Ikke avklart  
Trener: Landslagsleder Piia Pantsu-Jönsson (ikke bekreftet) 
Målgruppe: Utøvere som aspirerer til en plass i satsingsgruppen i nær fremtid.  

http://www.rytter.no/
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 Grenkonferanse-del 2 
Tema og foredragsholdere ble debattert. Her er noen forslag: 
 

• Mental trening 
 

• «Sikker ridning, balanse, allsidig trening av hesten» 
 

• Trening av hesten - fra unghest til voksen 
 

• «Hvordan bli god i sport generelt» 
 

• Utviklingstrappen - Langsiktig planlegging 
 
Det ble imidlertid besluttet å utsette grenkonferansen til 2022; foreslåtte datoer 12-
13 eller 19-20. februar. 

40/21 FEI Rules Revision 2021 - Eventing 
Utvalgets medlemmer bes om å gjøre seg kjent med de foreslåtte endringer i det 
internasjonale reglementet i feltritt for 2022.  
Frist for tilbakemelding til sportskoordinator: 20. august.  

41/21 Eventuelt  

 Webinar høsten 2021 
Det planlegges for å arrangere ett eller flere webinar med innhold spesifikt rettet 
mot feltritt. 

 Rekrutteringssamling 
Det vises til sak 30/21. Inger Bugge og Kristin Tørmoen har sagt seg villig til å danne 
prosjektgruppen og tar på seg ansvaret for å utarbeide en plan for faglig innhold. En 
skisse antas ferdig i løpet av august.  

 Resultatoversikt KC og BEST Cup 
Resultatoversikt for cupene oppdateres og sendes sportskoordinator for publisering 
på vår hjemmeside. 

 

https://inside.fei.org/system/files/12Jul21_RULES%20REVISION%202021_EVENTING_0.pdf

