Møtereferat
Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt
Nr/år/dato: 08/2020/22. september
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Elin Heistad, Inger Bugge (fra kl 2015).
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF)
Andre til stede:
Meldt forfall:
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no

Saksnr./år:
55/20

Sakstittel:
Informasjon
Arrangørkonferansen 2020:
Avholdes som digital konferanse lørdag 28. november. Viser for øvrig til møtereferat
08/2020, sak 51/20.
Nordisk feltritt – Starum:
Sportssjef og sportskoordinator deltok på Nordisk møte (digitalt) denne uken der
kommende års mesterskap i feltritt ble fordelt blant de nordiske landene:
2021: Sverige
2022: Finland
2023: Norge
2024: Danmark
Kvalifiseringskrav, format og klassenivå skal gjennomgås i respektive land for en
eventuell revidering av gjeldende statutter. Disse oversendes SU-F for uttalelse. SU-F
bes gi sine innspill til sportskoordinator innen 4. oktober.
Dressurprogrammer feltritt:
Det er oppdaget feil ved to dressurprogrammer i norsk oversettelse. Dette skyldes at
FEI har foretatt endringer, og som dessverre ikke er blitt fanget opp, etter at
oversettelsen var utført. Dette blir nå rettet opp og ny versjon legges ut på vår
hjemmeside (pdf-fil). Tilsvarende korrigeres i Equipe.
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Godkjenning av stevneinvitasjoner
SU-F er seg sitt ansvar bevisst som informasjons- og kunnskapsformidler både til
godkjenner av stevneinvitasjonen og til våre arrangører. Utvalget ønsker å være
rådgivende organ ved behov og ber om innspill til tiltak som skal sikre god og adekvat
veiledning til våre arrangører ved utarbeiding av stevneinvitasjonen.
«Stevneinvitasjonen» foreslås som et tema på årets arrangørkonferanse for å få belyst
hvilke behov arrangørene har. Utvalget oppfordrer også administrasjonen til å
avholde kurs for arrangører i forbindelse med at nytt stevnesystem «NRYF
Stevnestart.no» tas i bruk fra 1. januar 2021.
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Sosiale medier – kutyme
Det registreres fra tid til annen en meningsutveksling i sosiale medier som ikke kan
sies å være i tråd med våre verdier. I dagens samfunn, der det er en utstrakt bruk av
sosiale medier, er det viktig å tenke på hvordan budskapet blir fremstilt for
mottakerne. Det stilles spesielt krav til utøvere om å opptre på en slik måte at de
fremstår som gode rollemodeller for sporten. Men det påhviler også oss alle et ansvar
å være seg bevisst hvordan man opptrer i sosiale medier.
SU-F sin oppfordring er derfor å bruke sosiale medier på en positiv og konstruktiv
måte der god ytringskultur ivaretas.
Miljø og kultur i feltrittsporten
Vi er alle opptatt av at ryttersporten skal ha et godt omdømme. Derfor har vi fokus på
rytterglede og hestevelferd. Dette er forankret i vår verdikode «RASK», som står for
Respekt, Ansvarlighet, Sikkerhet og Kunnskap. RASK er ment som en veileder for å
skape et inkluderende, høflig og vennlig miljø.
Det er frivillig innsats som ligger til grunn for all sportslig aktivitet. Norsk feltritt har
mange frivillige ildsjeler med stort engasjement for sporten. Fokusert satsing mot
felles mål vil gi ytterligere vekst i bredden og flere på toppen. Sportsutvalg feltritt er
NRYFs sportsfaglige utvalg bestående av frivillig tillitsvalgte og ønsker å være både
bidragsyter og pådriver i dette arbeidet.
Det vises også til revidert strategiplan som blir publisert på vår hjemmeside innen kort
tid. Se sak 59/20.
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Strategiplan SU-F
Revidert utgave av strategiplanen, første gang publisert i 2016, ble fremlagt. Noen
endringer i bildevalg skal gjøres før den publiseres på hjemmesiden under grenen
feltritt.
Det er i tillegg laget en kortversjon (én-sides oppslag) som også gjøres tilgjengelig på
NRYFs hjemmeside.
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Eventuelt
Det er foretatt noen endringer i møteplanen for høsten 2020.
Det bemerkes spesielt endring av dag for møtet i november; ny dato fredag 27.
november.
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