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Møtereferat  
 

Fra: Møte sportsutvalg feltritt (SU-F) 
Nr/år/dato: 09/2022/20. september 
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: 

57/22 Status 

 NBC 2022 
Det vises til sak 52/22. 
 
Sportsutvalget bistår arrangør med praktiske gjøremål i forbindelse med 
ferdigstillingen av terrengbanene til mesterskapet. Det har vært avholdt en dugnad 
på Starum i sportsutvalgets regi. 

 KOHS 2022 – NRYF stand 
Det vises til sak 56/22. 
SU-F ønsker å lage en film om grenen feltritt som skal vises på NRYFs stand under 
årets KOHS.  
 
Utvalget kan være til stede på stand fredag 14. og søndag 16. oktober. Dette 
formidles til ansvarlig for standen i administrasjonen. 

 Grenkonferansen 2023  
Det vises til sak 51/22. 
Konferansen ble besluttet utsatt til våren 2023. 
Dato: 4-5. mars 
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
 
Det er inngått avtale med hotellet og et visst antall hotellrom er forhåndsreservert 
ved bestilling innen 4. februar 2023. Viktig å følge med på de generelle betingelser, 
samt frister for avbestilling i det videre arbeidet med planlegging av konferansen. 

 Reglementsendring §§ 572.1/581.1  
Det ble oppdaget at § 572.1 ikke er i samsvar med § 581.1. 
Etter dialog med SU-F og TKr er det besluttet å endre ordlyden i § 581.1 i 
reglementet for 2022: 
«……..Straffepoeng for underskredet optimaltid med mer 
enn 15 sek t.o.m. klasse CCN2*H100/P90 0,4 p/sek» 

58/22 Reglementsendringer 2023 
Det vises til sak 53/22.  

http://www.rytter.no/
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Sportskoordinator formidlet forslagene som er kommet inn så langt. Frist for 
innsending av forslag til reglementsendringer er 1. oktober. 

59/22
  

Dressurprogram feltritt – halve karakterer 
Det er gjort erfaringer mht dømming av dressuren i feltritt når det kommer til bruk 
av hele og halve karakterer (jf grenen dressur). Utvalget er bedt om å gi sine 
synspunkter og her var det bred enighet om at de støtter den løsning som 
dressurdommerkomiteen finner mest formålstjenlig. Dette formidles til TKr (Teknisk 
Komite reglement) og DDK (dressurdommerkomiteen). 

60/22 Økonomi 
Det vises til sak 50/22. 
Det gjenstår en del ubetalte honorarer til trenere på våre samlinger våren 2022, 
samt til våre ferdighetsdommere. Disse tilskrives med en påminning om å legge inn 
sitt tilgodehavende i Visma Expense. 

61/22 
  

Arrangørkonferanse 
Arrangørkonferansen avvikles som digital konferanse og dato er satt til tirsdag 8. 
november. 
 
Felles del:  
Ikke avklart 
 
Grenspesifikk del: 
Gjennomgang av terminlisten og fordeling av teknisk personell. 
Frist for søknad er 15. oktober 
 
Sportskoordinator sender en påminnelse til alle potensielle arrangører med beskjed 
om at søknader mottatt innen gjeldende frist vil bli prioritert i 
godkjenningsprosessen så langt det er mulig. 

62/22 Teknisk komite feltritt (TKF) 
TKF bes gi sine innspill til evt reglementsendringer innen fristen 1. oktober. 
Sportskoordinator sender dem en påminning om fristen.  

63/22 
  

Informasjon om toppidrett feltritt 
Det er i alt 23 norske ekvipasjer til start under NBC på Starum 23-25. september. Det 
er også flere til start på internasjonale stevner i utlandet ut over høsten. 

64/22 Administrative endringer – midlertidige konsekvenser for SU-F 
Sportskoordinator Turid Løken har valgt å si opp sin stilling i NRYF. Dette medfører 
at SU-Fs medlemmer må ta mer ansvar i en overgangsperiode inntil ny 
sportskoordinator er på plass. Ansettelsesprosessen er såvidt påbegynt. 
 
Midlertidig ansvarsfordeling: 
Terminlisten 2023: Gunn Helga 
Revisjon KR V: Bjørn 
SU-F sin kontaktperson i administrasjonen: Ingrid Dokmo (sportskoordinator 
sprang). 

65/22 Eventuelt 

 Møtedatoer ut over høsten 2022: 
4. oktober: Kun KR V 
25. oktober: Ordinært møte 
29. november: Ordinært møte 

 

https://www.rytter.no/grener/feltritt/landslag-feltritt

