Møtereferat (TEAMS)
Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt
Nr/år/dato: 09/2020/20. oktober
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Elin Heistad, Inger Bugge.
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF)
Andre til stede: Kjell Myhre (sak 61/20)
Meldt forfall:
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no

Saksnr./år:
61/20

Sakstittel:
Anleggstrategi – behovskartlegging
Det vises til NRYFs strategidokument 2019-2023 «Rytterpolitisk dokument», der
følgende er nedfelt:
«NRYFs medlemmer skal ha tilgang til gode og funksjonelle hestesportsanlegg som
tilfredsstiller aktivitetstilbudet på alle nivåer.
a) Tilrettelegge for flere bærekraftige hestesportsanlegg.
b) Øke forståelsen for arealbehov og offentlige tilrettelegginger av
hestesportsanlegg i kommuner og fylkeskommuner.
c) Tilrettelegge for hestesportsanlegg som kan anlegges sammen med andre
idretter som flerbruksanlegg, samt åpne for utvidet samarbeid med private
anleggseiere.
d) Forenkle anleggsprosesser og tilskuddsordninger for bygging av standard
rideanlegg, med fokus på klubbeide anlegg.»
Kjell Myhre - anleggsrådgiver i NRYF - var invitert for å fortelle om forbundets
anleggsstrategi og det pågående arbeidet med behovskartlegging.
Vi er avhengige av gode og funksjonelle anlegg, som tilfredsstiller behovet på alle nivå,
for å drifte sporten vår. Forbundets anleggsstrategi er basert på de føringer NIF legger.
Det er utviklet en egen nettløsning for idrettsanlegg «Gode idrettsanlegg» etter et
samarbeid mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF),
Kulturdepartementet avdeling for sivilsamfunn og idrett (KUD) og Norges teknisknaturvitenskapelige universitet - Senter for idrettsanlegg og teknologi (NTNU SIAT). Her
er også rideanlegg inkludert. Prosjektet med en digital veileder er igangsatt med tildelte
prosjektmidler fra KUD, og NRYF er det første særforbundet som har påbegynt et slikt
prosjekt.
Ved en behovsanalyse er det nødvendig å kartlegge behovet per dags dato, men like
viktig er det å tenke seg behovet i et lengre perspektiv for eksempel 10 år frem i tid.
Myndighetenes krav til enhver tid må tas med i betraktning, men også våre brukeres
krav til utforming der følgende hensyntas:
• Ridebanebunn
• Funksjonalitet
• Komfort
• Dyrevelferd
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Krav til utegang og uteområder
Sikkerhet
Miljø
Infrastruktur

Arrangørkonferansen 2020
Arrangørkonferansen 2020:
Avholdes som digital konferanse lørdag 28. november. Viser for øvrig til møtereferat
08/2020, sak 51/20.
Forslag til innhold:
Fellesdel (kl 1000-kl 1130):
• «Hvordan skal vi sammen bruke erfaringene fra et krevende stevneår 2020 til å
bedre arrangementer, styrke samhandlingen og videreutvikle sporten
kommende år?» v/ generalsekretær Beate Heieren Hundhammer
• Status nytt stevnesystem: NRYF Stevne.no v/ Helge Skjønberg
I tillegg ønsker utvalget at det gis plass til temaet «Anleggsstrategi – behovskartlegging»
(jf sak 61/20) under fellesdelen.
Grenspesifikk del (kl 1230-ca kl 1500):
• Terminlisten 2021
• Retningslinjer for tildeling av stevner
• Teknisk personell (TP)
o Behov
o Utdanning
o Kompetanse/nivå
o Tildeling TP stevner
• Feltrittskomiteen teknisk personell
o Rapport
o Fall statistikk
o Sikkerhet/Sikkerhetsutstyr
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Status
Terminlisten 2021
Det er ved fristens utløp 15. oktober kun kommet inn stevnesøknader for 2021 fra 5
arrangørklubber. Nasjonale stevner i Sverige, samt aktuelle internasjonale stevner
legges inn i terminlisten for synliggjøring av «ledige» helger til nasjonale stevner i
Norge. Denne oversendes alle stevnearrangører i 2020. Det er å håpe at vi har en
foreløpig versjon av terminlisten for 2021 klar i god tid før arrangørkonferansen 28.
november.
KR V 2021
Endringsforslag som er kommet inn innen fristens utløp ble gjennomgått. Oversikten
suppleres av innspill som er mottatt på annen måte og vil vurderes under utvalgsmøtet
i november.
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Strategiplan vs Handlingsplan SU-F
Saken vil vurderes på nytt på et senere tidspunkt og vil sees i sammenheng med nytt
mandat for sportsutvalgene som er under utarbeiding.
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Eventuelt
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