
 

Referat arbeidsmøte 
 

Fra: Sportsutvalg feltritt 
Nr/år/dato: 02/23/09 februar 2023 
Tilstede: Bjørn Fuglaas, Monica Korsmo Sandbakken, Anna Bredberg, Gunn Helga Vindfjell, Anne 
Cathrine Sellæg (teams), Lene Enger Juliussen (teams) 
Referent: Ingvild Lillefjære 
  
Saksliste 

Saksnr./år: Sakstittel: 

10/23 Grenkonferanse 2023 
- Endringer program 
- Det lages en evaluering deltagerne mottar etter konferansen 
- Bra oppslutning, påmeldingsfrist utsettes til 15 februar 

 

11/23 Rekrutteringssamlinger 
- Vennesla mars, mulig dato må flyttes 
- Nye deltagere prioriteres 
- Viktig at terrenghinder er festet og flagget 
- Disse samlingene vil fra neste år hete 

observasjonssamling 
- Det må vurderes etter neste samling om disse skal 

videreføres i sin nåværende form neste år. Spørsmål som 
må diskuteres er om vi treffer riktig målgruppe (finnes 
det nok ryttere til to samlinger?) Dette er kostbare 
samlinger, er dette riktig bruk av midler? Kan treningene 
evt gjennomføres med en annen trener som rapporterer 
til Piia?  

 

12/23 Regionale samlinger 

- Tar sikte på 4-5 samlinger hver termin 
- Bruke færre trenere, likt opplegg alle steder 
- Samme grupper ri to treninger (høst + vår), oppfølging 

imellom 
- Viktig å bruke distriktene, sjekke opp med aktuelle 

klubber hvor mange deltagere som er aktuelle. 
Målsetning om 15 deltagere per gruppe 

- Samarbeid med hjemmetrener er ønskelig, både i 
forhold til oppfølging av rytterne og som 
kompetansebygging for lokale trenere 

- Ønskelig med trening på terrengbane, men ikke et krav. 
Terrengrettet trening innendørs er en mulighet der det 
ikke finnes terrengbane eller klima ikke tillater det.  



 

NESTE MØTE:  2 

13/23 BEST-cup 
- Arrangører er kontaktet 
- Resultater sendes inn på samme måte som før 
- Nye dommere må oppnevnes. De må møte krav iht 

statuttene, og praktisere første gang med erfaren BEST-cup 
dommer.  

- Det diskuteres om finalen bør gå i H90/P90, men konklusjon 
blir å holde den i H80/P80.  

- Endringer i premie. Det er ønskelig å erstatte pengepremier 
med kompetansehevende tiltak, mulighet for å samarbeide 
med sprang/dressur?  

14/23 Terminliste  
- Lag-NM: kan legges til ULLE i juli. Må ha dispensasjon for 

oppstalling og økonomisk støtte.  
- Breeders: legges til NM på Starum i september 
- Justeringer i terminlista gjøres fortløpende.  
- SU-F ønsker at fristen for å sende inn stevneønsker skal være 

31.12, terminliste må publiseres 15.01. Spilles inn som forslag 
til endring i KRI fra 2024.  

15/23 Reglementsendringer 
- Endringene gjøres iht ønskene fra TKR.   

16/23 Stevnerapporter 
- Nye rutiner for gjennomgang og reaksjoner blir vedtatt 

17/23 Terrengbaner  
- Det er ønskelig at det er rom i budsjett for støtte til oppstart 

av nye baner, samt oppføling når baner skal oppgraderes. 
Slike prosjekter må godkjennes av SU-F på forhånd.  

- Det sjekkes opp om det er mulig å bruke anleggsmidler på 
dette 

- SU-F bør ha en anleggsansvarlig, tas tak i på neste møte 
- ved forespørsler vedr oppstart av nye baner, kan man henvise 

til knøttecupheftet.  
Tilgang på baner med egen trener 

- Få baner i Norge hvor dette er mulig. Begrunnes med 
sikkerhet (kun de som kjenner banen kan sørge for at det 
hoppes forsvarlig mtp underlag, tilstand på hinder, 
vanskelighetsgrad, vedlikehold) og økonomi (trenere/eiere av 
baner vil være sikret inntekt på en bane som er kostbar å 
lage/drifte) 

- Mange ryttere ønsker tryggheten av å ha med egen trener 
- Om egen trener kan ta med elever på andre baner kan være 

motiverende for trenerne til å introdusere nye ekvipasjer til 
feltritt 

- At debutanter må ri for fremmed trener kan begrense 
rekrutteringen 

- Trenere og klubbene bør se på løsninger der både egen trener 
og banens trener er til stede 

- Følges opp neste møte 



 

NESTE MØTE:  3 

18/23 Utdanning og oppfølging teknisk personell 
- opprettholdelse av autorisasjon 
- utdanningplan for banebyggere og TD’er 

19/23 Sikkerhetskomite 
- Sikkerhetskomiteen bør fornyes 
- Må bestå av engasjerte og kompetente medlemmer 
- Mandatet bør oppdateres, ift i hvilke saker komiteen skal 

involveres 

20/23 Post 3 midler 
- Rapport 2022 lages på bakgrunn av gjennomførte tiltak 
- Handlingsplan 2023 vedtas, lite endringer ift 2022 
- Må justeres etter at tildeling er gjort 
- Handlingsplan for kurs og utdanning må implementeres i 

denne 

21/23 Teknisk del på fagkonferanse 
- Ca to timer, gjennomgang nye fagplaner, samt 

oppfølging av teknisk personell 

22/23 Møteplan fremtidige møter 
- Planen om kveldsmøter opprettholdes 
- Tidspunkt tilpasses, eller det legges til ekstra møter om ikke 

alle kan 

 


