
 

Møtereferat (TEAMS) 
 

Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 12/2021 /1. desember  
Tilstede: Sissel Røinås, Elin Heistad, Bjørn Fuglaas og Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell  
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: 

63/21 Status 

 Terminlisten 2022 
Terminlisten er godkjent og klar med unntak av juli måned. Det er rettet en 
henvendelse til de arrangører det gjelder, for en avklaring. 

 BEST Cup og Agria samarbeid 
Det tas kontakt med Agria for avklaring av premier og planlegging av videre 
samarbeid mht promotering av cupen 2022. 

 NBC 2022 
Starum hestesportsklubb står som arrangør av Nordisk Baltisk Mesterskap (NBC) 
2022.  
Dato: 23-25. september. 
 
Arrangørklubben er bedt om å nedsette en arrangementskomite, samt å definere 
sitt behov for bistand både fra SU-F, teknisk personell og øvrige frivillige.  

 Superbruker feltritt NRYFstevne 
Utvalget foreslår at følgende superbrukere meldes inn til ansvarlig i 
administrasjonen: Helge Sandbakken, Sissel Aamodt og Nina Hjelle. 
 
Det må først avklares om Sissel og Nina er interessert i å eventuelt påta seg et slikt 
verv. 

64/21
  

Arrangørkonferansen – en evaluering  
Utgår. Aksjonspunktene følges opp løpende av sportskoordinator og av utvalget 
etter behov. 

65/21
  

Reglement KR V 2022 
Utvalget har mottatt flere innspill fra TKF. Alle innspill blir nøye diskutert før endelig 
beslutning tas. Endelig utkast oversendes TKr innen gitt frist, 1. januar 2022. 

66/21 Grenkonferanse 2022 
Saken utsettes. 

http://www.rytter.no/
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Stewardkonferansen 2022 (8-9. januar) 
Utvalget har mottatt henvendelse fra stewardkomiteen v/ Eivind Kjuus med ønske 
om at en representant fra SU-F er tilstede under deler av konferansen.  
Formål: 

• Informasjon om grenen 

• Dialog og samarbeid 

68/21 Økonomi 

 Rapport handlingsplanen 2021 (post 3) 
Det skal rapporteres på hvordan tildelte post 3 midler 2021 er anvendt. Rapporten 
oversendes administrasjonen innen fristen 31. desember 2021. 

 Post 2 
Eventuelle ubrukte midler i 2021 søkes overført til 2022 og øremerkes prosjekt 
«Ferdighetsutvikling». 
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Eventuelt 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


