
 

Møtereferat (Teams-møte) 
 

Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 11/2021 /27. oktober 
Tilstede: Sissel Røinås, Elin Heistad, Bjørn Fuglaas og Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell 
(fra ca kl 2030).  
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: 

58/21 Status 

 TKF 
Komiteen har nå hatt sitt første møte og Anton Granhus ble valgt som leder av 
komiteen. SU-Fs leder var også tilstede. Nytt møte avtalt 24. november. Det 
planlegges et MIM-kurs på Starum siste helgen i november. Martin Möllgård fra Pro 
Eventing forespørres som kursholder.  

 Arrangørkonferanse  
Dato: 9. november 
Sted: Digital (Teams) 
 

• Fellesdel v/ NRYFs administrasjon 
o Program under utarbeiding.  

• Grenspesifikk del v/ SU-F 
o Terminliste (Generell info om prosessen for utarbeiding av terminlisten. 

Prinsipper for fastsetting av stevnedato.) 
o Innspill fra TKF. 
o Holm-Kjetil Holmsen: Innlegg om utforming og godkjenning av 

stevneinvitasjonen.  
o BEST Cup 2022 

 
Det er pt kun 3 arrangører i grenen feltritt som har meldt seg på. Alle arrangører 
tilskrives med oppfordring om å delta.  

 Prosjekt Ferdighetsutvikling 
Det er avholdt ett møte med prosjektgruppen. SU-Fs leder, sportssjef og 
sportskoordinator deltok. Vi ser at det er naturlig å dele prosjektet inn i faser, der 
fase 1 bla vil bestå av utarbeiding av kravsanalyse i feltritt for nivå 90 cm – 2*. Vi er i 
prosess og har god dialog for endelig avklaring av oppdragets innhold. 

http://www.rytter.no/
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 BEST Cup og Agria støtte 
Agria har nå bekreftet at de støtter cupen med vinnerdekken i 2022.  

 Knøttecupen 2021 
Stevnesesongen er over for i år og dermed også årets KC. De fem klubbene som har 
samlet flest sløyfer får tildelt en pengepremie som skal benyttes til utvikling av 
feltritt i egen klubb. 

59/21 Reglement KR V 2022  
Alle innkomne forslag til reglementsendringer i KR V for 2022 ble gjennomgått. TKF 
er samtidig oppfordret til å komme med sine innspill innen 25. november. 
Sammenstilling av alle forslag fortsetter på neste møte i SU-F. Leder TKF inviteres. 

60/21 Terminlisten 2022  

 Nasjonale mesterskap  
Starum og Skedsmo ønsker NM Lag. Ingen søkere til NM Individuelt.  
 
Skedsmo rideklubb tildeles NM Lag. Endelig dato avhenger av dato for NBC 2022. 
Ullensaker forespørres som arrangør av NM Individuelt. 

 Fastsetting av dato og arrangører for BEST Cup 
Forslag arrangøroppsett: 

Dato Arrangør Kommentar  

1-3. april Arendal og Grimstad rideklubb Terreng: Stall Bjelland 

26. mai Skedsmo rideklubb  

11-12. juni Tomter rideklubb  

18-19. juni Starum rideklubb  

9-10. juli Konglungen rideklubb Finale 

 
Klubbene tilskrives med oppfordring om å stå som arrangører av BEST Cupen 2022. 

61/21 Klassenivå NM 2022 
Samme klasseoppsett som i 2021. Publiseres på vår hjemmeside. 

62/21 Eventuelt  
Digital stevnerapport 
Utvalget mener TKF er rette instans for å gi innspill. Anmodningen fra 
utviklingskonsulenten videresendes derfor til TKF.  

 


