
 

Møtereferat  
 

Fra: Møte sportsutvalg feltritt (SU-F) 
Nr/år/dato: 08/2022/30. august 
Til stede: Sissel Røinås, Bjørn Fuglaas, Gunn Helga Vindfjell, Monica K Sandbakken, Anna Bredberg 
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: 

50/22 Status 

 Presentasjonsrunde 
Det vises til sak 42/22. 
Anna Bredberg ble ønsket velkommen som nytt medlem av SU-F. 

 Handlingsplan 
Det vises til handlingsplanen utformet i februar 2022. Det blir ikke gjennomført 
samlinger som planlagt høsten 2022, ei heller grenkonferanse (se sak 51/22). Begge 
disse aktiviteter planlegges dog gjennomført mars 2023.  

 Økonomi 
Det gjenstår en del ubetalte honorarer til trenere på våre samlinger våren 2022, 
samt til våre ferdighetsdommere. Disse må minnes på å legge inn sitt 
tilgodehavende i Visma Expense. 

51/22 Grenkonferansen høsten 2022  
Det vises til sak 44/22. 
Konferansen ble besluttet utsatt til våren 2023, med tentativ 
Dato: 4-5. mars 
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
 
Hotellet kontaktes for en foreløpig reservasjon. 

52/22 NBC 2022 
Organisasjonskomiteen v/ stevneleder Haldor Braastad, i tillegg til Nina Hjelle, var 
invitert for å gi sportsutvalget en status-rapport. Følgende punkter ble belyst: 
 
Schedule (internasjonal stevneinvitasjon) 
Schedulen er dessverre ennå ikke helt komplett. Det mangler fortsatt veterinær som 
er tilgjengelig for oppdraget som VSM (Veterinary Service Manager) og PTV 
(Permitted Treating Veterinarian). I tillegg mangler «Press Officer». Stevneleder og 
administrasjonen i NRYF er i dialog for å få de siste brikker på plass. 
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Ponniklassen blir gjennomført som en nasjonal klasse (CCNP1*-S) med Anton 
Granhus som TD.  
 
Sekretariat 
Nina Hjelle er ansvarlig for å bemanne sekretariatet og kan informere om at dette er 
bemannet.  
 
Dressur og sprangbaner 
Baner er oppgradert og i god stand. 
 
Terrengbaner 
Lene Juliussen (CCI2*-S) er den stedlige ansvarlige for banene og samarbeider med 
Martin Möllgård (CCI3*-S). Stevneleder forteller at det er mange som vil være med å 
bidra. Utvalget har også tilbudt seg å bistå dersom det er ønskelig. Utvalgets leder 
tar kontakt med Lene for å formidle dette. 

53/22 Reglementsendringer 2023 
Høsten er tiden for gjennomgang av NRYFs konkurransereglement, der alle med 
interesse for sporten vår gis mulighet til å komme med sine innspill. Utvalget ber om 
at fristen for innspill settes til 1. oktober. Nyhet om dette publiseres på vår 
hjemmeside i løpet av de nærmeste dagene.  

54/22 
  

Informasjon om toppidrett feltritt 
Vi er godt representert på flere internasjonale stevner nå utover høsten. Se vår 
«Internasjonal stevne- og mesterskapskalender» for oppdatert oversikt. 

55/22 Feltrittsporten i et fremtidsperspektiv 
Det vises til sak 42/22. 
Følgende punkter ble debattert: 

• Nordisk samarbeid 

• Tilgang til terrengbaner for trening i Norge 
 
Temaet tas opp igjen for videre debatt ved en senere anledning. 

56/22 Eventuelt 

 Rekrutteringssamlinger våren 2023 
Det planlegges for 2 samlinger. Lokasjon og dato må ses i sammenheng med 
terminlisten for 2023. 

 Kvalifisering feltritt 
Det vises til sak 43/22.  
Kvalifiseringskontroll i grenen feltritt er nå implementert i NRYFstevne.no. Systemet 
skal automatisk sjekke tidligere resultater/kvalifiseringen til rytterne ved påmelding 
til et stevne. 

 KOHS 2022 – NRYF stand 
SU-F er positive til å presentere grenen feltritt på standen. Fredag og søndag er 
passende dager. Dette formidles til ansvarlig i administrasjonen. 

 Orienteringssaker 
Det vises til sak 42/22. 
Ny sportskoordinator, Marie Møller Fürst, har valgt å si opp sin stilling. Tidligere 
sportskoordinator Turid Løken er dermed tilbake som sportskoordinator også for 
grenen feltritt. 

 

https://www.rytter.no/grener/feltritt/landslag-feltritt
https://www.rytter.no/sport/internasjonal-stevne-og-mesterskapskalender

