
 

 

Møtereferat (Teams-møte) 
 

Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 10/2021 /28. september 
Tilstede: Sissel Røinås, Gunn Helga Vindfjell, Elin Heistad, Bjørn Fuglaas, Monica K Sandbakken.  
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: 

50/21 Økonomi 
Det er leder av sportsutvalget og sportskoordinator som har budsjettkontroll og er 
ansvarlig for regnskapet for grenen feltritt.  
Det ble gitt en kort statusgjennomgang for regnskap feltritt avd 70/prosjekt «Drift 
og aktiviteter» og avd 32/prosjekt «Bredde». 
 
Administrasjonen er i prosess med fullstendig overgang til elektronisk innsending av 
utlegg, også for våre frivillige. Dette medfører at regnskapet per dato, især for 
breddemidlene, ikke gir et korrekt bilde av påløpte kostnader hittil i år. 

51/21 Ferdighetsutvikling utøver 

 Prosjektet  
Det vises til sak 46/21. Det avholdes møte med prosjektlederne sammen med leder 
av SU-F, sportssjef og sportskoordinator denne uken for avklaring av detaljer, samt 
avtale om igangsetting og videre fremdrift av prosjektet. 

 Regionale breddesamlinger 
Fagplan (kompendium) for faglig innhold utarbeides basert på dagens innhold på 
slike samlinger. 

 Utviklingstrapp feltritt  
Det vises til utarbeidet utviklingstrapp for feltritt. Utvalget har et ønske om noen 
endringer mer i tråd med den for sprang, der det er en trinnvis inndeling på nivå og 
ikke på alder. 

 Ferdighetscup 
Det vurderes for implementering av en ferdighetscup i forbindelse med prosjektet.  

52/21 Reglement 2022  

 KR I 
Alle innspill ble gjennomgått og debattert. Det arrangeres et formøte for alle ledere 
av SU før ordinært TK-møte som avholdes 30. oktober.   

http://www.rytter.no/
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 KR V  
Utsettes til neste møte. 

53/21
  

Teknisk komite feltritt - TKF  
Viser til sak 43/21. 
 
Tre personer har meldt interesse for å bli medlem av TKF. 
 
SU-F innstiller til TKF som følger (alfabetisk rekkefølge): 

• Anton Granhus 

• Lene Juliussen  

• Frode Madsen (det forutsettes at autorisasjon oppnås innen 1. juli 2022) 

• Ann Cathrin Sellæg 

• Tore Skedsmo (det søkes om dispensasjon fra alderskravet) 
 
Innstillingen oversendes sportssjefen (jf utvalgets mandat) med ønske om en snarlig 
oppnevning. Etter oppnevning av nye TKF, bes NRYFs utviklingskonsulent, med 
ansvar for teknisk personell, om å innkalle til et digitalt møte med den nye 
komiteen. SU-Fs leder deltar. 
 
SU-F vil i fremtiden legge stor vekt på bedre og tettere samhandling med TKF. 

54/21 Anleggsutvikling  
Saken utsettes til et senere møte (november). 

55/21
  

BEST Cup og Agria støtte  
Det vises til sak 34/21.  
Agria finner at vårt konsept «BEST Cup» er veldig forenlig med deres budskap i 
#stopphalthet-kampanjen og ønsker derfor å støtte BEST Cup 2022. Vinner av hhv 
ponniklassen og hesteklassen blir premiert med inngangsbilletter til VM i Herning, 
samt et stipend som kan brukes som reisestøtte til VM, eller til stopphalthets-
fremmende tiltak hjemme.  
 
Vi takker Agria for denne støtten og som også kontaktes med forespørsel om 
vinnerdekken til BEST Cup 2022.  
 
VM 2022 går av stabelen tidlig i august (6-14. august). Dette må hensyntas ved 
fastsetting av stevnedatoer for cupen, slik at denne er ferdig avsluttet innen 15. juli 
2022.  

56/21 Status 

  Observasjonssamling  
Viser til sak 39/21 og 42/21. 

 
Landslagsleder først ledig 11-12. desember. Samlingen besluttes utsatt til nyåret 
2022. 
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 Arrangørkonferanse 
Dato: 9. november 
Sted: Digital (Teams) 
 

• Fellesdel v/ NRYFs generalsekretær og president 
Utvalgets innspill til tema fellesdel: NRYFstevne.no  

 
Kommentar NRYFstevne:  
Utvalget etterlyser en Superbruker med kunnskap om feltritt. Ansvarlig i 
administrasjonen kontaktes for avklaring. 
 

• Grenspesifikk del v/ SU-F 
o Terminliste (generell info om prosessen for utarbeiding av terminlisten).  
o Prinsipper for fastsetting av stevnedato. 
o Innspill fra TKF  
o Invitere Holm-Kjetil Holmsen; Innlegg om utforming og godkjenning av 

stevneinvitasjonen  
o BEST Cup 

 
Oppnevning av teknisk personell. Nåværende praksis videreføres også i 2022, men 
med følgende unntak: Dersom teknisk personell ikke er oppnevnt innen en nærmere 
fastsatt dato, vil TKF foreta oppnevning.  

 Møteplan SU-F 

Onsdag 27. oktober:   

• Fellesmøte SU-F og TKF. Dersom foreslått dato ikke passer for TKF, må ny 
dato avtales (fortrinnsvis fysisk på ukedag eller lørdag). 

Onsdag 24. november:  

• Ordinært SU-F møte (Teams) 

57/21 Eventuelt  
På agendaen for neste SU-F møte:  

• Terminlisten 2022 (etter frist for innsending av stevnesøknader 15. oktober). 

• Fastsetting av dato og arrangører for BEST Cup. 
 

 
 


