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Møtereferat (Teams-møte) 
 

Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 09/2021 /7. september 
Tilstede: Sissel Røinås, Gunn Helga Vindfjell, Elin Heistad, Bjørn Fuglaas.  
Referent: Turid Løken (sportskoordinator NRYF) 
Andre til stede:  
Meldt forfall: Monica K Sandbakken 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 

Saksliste 
Saksnr./år: Sakstittel: 

42/21 Status 

 NM Lag 2021 
Arrangør søker om dispensasjon fra dommerkravet i dressur pga avbud fra en 
dommer på kort varsel. 

 Regionale breddesamlinger 
5 av 7 samlinger er gjennomført med bra deltakelse og gode  
tilbakemeldinger. Det erfares at ideelt antall ekvipasjer på disse samlingene er 12. 

  Observasjonssamling  
Viser til sak 39/21. 
 
Dato: Oktober/November (ikke avklart) 
Sted: Ikke avklart  
Trener: Landslagsleder Piia Pantsu-Jönsson 
Målgruppe: Utøvere som aspirerer til en plass i satsingsgruppen i nær fremtid. 

43/21
  

TKF 
Viser til sak 33/21 og 39/21. 
 
Samtaler med alle medlemmer i komiteen er nå gjennomført og har munnet ut i en 
rapport. En oppsummering av denne ble formidlet til utvalget: 

• TKF opprettholdes som egen komite underlagt SU-F 

• Nåværende mandat oppleves relevant i forhold til de oppgaver komiteen er 
ansvarlig for; nemlig rekruttering/utdanning av teknisk personell til 
feltrittsporten, herunder også utdanning av nye kursholdere. 

• Faste møtefrekvenser for mer forutsigbarhet. 

• Ett medlem fra komite/utvalg deltar på respektives møter.  
 
Leder av komiteen har dessverre valgt å trekke seg grunnet tidsmangel. Komiteen 
består nå da av kun 2 medlemmer. Det er dermed behov for å rekruttere flere 
medlemmer til komiteen, samt å velge ny leder. 
 
Det utarbeides forslag til utlysningstekst. Utlysningen publiseres på vår hjemmeside 
og i FB-gruppen for teknisk personell.  

http://www.rytter.no/
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44/21
  

Fellesmøte SU-F og TKF 
Fellesmøtet utgår på oppsatt dato da TKFs medlemmer var forhindret. Isteden 
gjennomføres halvdagsmøte i SU-F på samme dato 28. september på Ullevål fra kl 
1300.  

45/21 Arrangørkonferanse 
Dato: 9. november 
Sted: Digital (Teams) 
 

• Fellesdel v/ NRYFs generalsekretær og president 

• Grenspesifikk del v/ SU-F 
o Terminliste 
o Innspill fra TKF  
o Stevnearrangement 

46/21
  

Prosjekt rekrutteringssamling (mal for faglig innhold)  
SU-F ser et behov for å tilrettelegge for læring for barn og unge fra 90 cm nivå 
feltritt. Inger Bugge (IB) og Kristin Tørmoen (KT) er gitt oppdraget å utarbeide en 
prosjektplan for dette arbeidet.  
 
Prosjekttittel: Ferdighetsutviklingsprogram  
Prosjektmål: Utarbeide en mal for ferdighetsutviklingsprogram 
Mandat prosjekt: Innhente og sammenstille informasjon om målgruppens behov for 
ferdighetsutvikling innenfor kunnskap, bevissthet og motivasjon. 
Tidsperiode 01.10.21 – 31.12.21 
 
IB og KT har utarbeidet to alternative prosjektplaner med ulikt omfang og 
kostnadsramme. Utvalget ble fremlagt begge alternativer og ønsker å gå videre med 
det mest omfattende prosjektet. Videre prosess vurderes i samråd med IB og KT.   

47/21 Reglementsendringer (KR I og KR V) 
Det er ønskelig med en prinsippdebatt mht hvorvidt vårt nasjonale 
konkurransereglement i størst mulig utstrekning skal fremstå så nært opptil det 
internasjonale (FEI) reglementet som mulig. Det er også naturlig å se til våre 
nordiske land, og da spesielt Sverige.  
Frist for innsending av forslag til reglementsendringer er 12. september. Arbeidet 
med KR V for 2022 vil pågå utover høsten og da i nært samarbeid med TKF.  

48/21
  

Økonomi 
Det ble gitt en kort statusgjennomgang av utvalgets regnskap. 

49/21 Eventuelt  

 


