
 

 

Møtereferat (TEAMS) 
 

Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato:  
Tilstede: Anna Bredberg, Monica K Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Bjørn Fuglaas.  
Referent: Sportskoordinator NRYF Ingvild Lillefjære 
Meldt forfall:  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 

Saksnr./år: Sakstittel: 

1/23 Terminliste 
- BEST-cup; Det er sendt mail til flere klubber med forespørsel om de 
kan ha BEST-cup. Avventer svar. Det bør rekrutteres flere dommere. 
Alle kommer med forslag til kandidater. System for rapportering av 
resultater bør forbedres og skal lages et standardformat før 
seseongen.  

 Breeders 
- Har pleid å gå på samme stevne som lag-NM, fornuftig å gjøre 

dette i år også om det passer med dato. 
- Det sendes ut mail til klubber for å finne arrangør 
- Må være på høsten 

 Lag-NM 

- Få arrangører som har dette klassetilbudet og stevne kun på en dag 
- Mail sendes ut til aktuelle arrangører 

 Stevner som ikke er meldt inn på forhånd 
- I år var det en del stevner som ikke var meldt inn på forhånd, men 
som ble lagt inn i NRYFstevne av klubb/krets 
- de fleste av disse kan gjennomføres, da de ikke kolliderer med 
oppsatte stevner 
- mail går ut til kretsene om rutinene 

 Rytter.no oppdateres med stevneplass, dato og klasser for NM 
individuelt og lag. Det bør lages egne statutter for NM feltritt.  

2/23 Grenkonferanse 
- 4-5 mars 
- Innhold: Årsberetning, satsning, awards, konferanse for teknisk 

personell bakes inn, innslag om teknisk personell for alle, terminliste, 
reglementsendringer.   

- Markedsføring: legger ut sak (teaser) på nett, alle deler på SOME, 
snakker om dette på samlinger.  

- Deadline for ferdig program 15 februar 
- Prisløsning der man betaler for dagpakke 1 eller 2 dager + middag 
- Rom holdes av til 04.02.23 

http://www.rytter.no/


 

2 
NESTE MØTE:  

3/23 Møte med TK-F 17.01.23 
- Hvordan skal TK-F og SU-F struktureres videre 
 

4/23 Breddesamlinger 
- Planlegger 4 samlinger vår og 4 høst 
- Bør spres regionalt  
- Ny modell gir høyere krav til trener/bane, kvalitetssikre opplegg, 

enkelte steder bør trener sendes fra øst-/sørlandet, men kan gjerne 
inkludere lokaltrener i opplegget. Enighet i SU-F om at dette er en 
god ide.  

- Spissere samling enn tidligere, følge opp at de kommer seg ut på 
stevner.  

- Det kan undersøkes om man kan samarbeide med lokale klubber 
- Ikke nødvendigvis fokus på terrengtrening, samlingen kan gjøres 

innendørs.  
- Budsjettforslag kommer 

5/23 Rekrutteringssamlinger 
- planlagt Starum og Vennesla 
- pris kr 1300,-  

6/23 Handlingsplan 2023 
- Blir ikke store endringer fra 2022 

7/23 Autorisasjon for terrengtrening 
- Bør trener dokumentere feltrittserfaring for å undervise? 
- Vanskelig å finne en modell som fungerer og kontrollere dette.  
- Vanskelig for forbundet å bestemme over private baner, men 

kan kanskje ha en policy på det.  
- Dette sjekkes opp med forbundet 

8/23 Åpne terrengbaner 
- tas opp på møte med TK-F 

9/23 Møteplan  
- torsdag 09.02.23, fysisk møte kl 12.00, Ullevål 
- Månedlige møter, torsdager kl 1900 teams, 9/3, 13/4, 11/5, 

15/6.  

 


