
 

Møtereferat (TEAMS) 
 

Fra: Sportsutvalgsmøte Feltritt  
Nr/år/dato: 11/22/29 nov  
Tilstede: Sissel Røinås, Monica K. Sandbakken, Gunn Helga Vindfjell, Bjørn Fuglaas, Anna Bredberg  
Referent: Ingvild Lillefjære 
Andre til stede:  
Meldt forfall:  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no 

Saksliste  

Saksnr./år: Sakstittel: 

66/22 Presentasjon av ny sportskoordinator 

67/22 Reglementsendringer, frist 31.12.22 
- TK-F har kommet med innspill til reglementet  
- Må diskuteres på eget møte, tidlig i desember 
- Bjørn har laget en oversikt med henvisning til paragrafer i 

KR 

68/22 Terminliste 2023 
Til orientering: jobber med å flytte noen stevneønsker slik at man ikke 
har kollisjon av samme type stevne i samme landsdel.   

69/22 Stevnerapporter 

- Sendes rutinemessig til SU-F og TK-F 

70/22 Sportsplan 2023 
Det ønskes å gjøre endringer på regionale breddesamlinger, må 
oppdateres i sportsplan for 2023. Vi ser at samlingene ikke gir de 
resultatene man ønsker, det er for få som går videre i sporten. Det 
kommer forslag på at vi må spisse det mer, ha strengere kriterier for å 
være med, og heller gi de et mer omfattende tilbud. Målet er å få tak i 
de som vil videre i sporten.  SU-F er positive til dette.  
Mulig vi skal legge oss mer likt sprang/dressur. 
Det lages et forslag til endring på opplegg og endring på tekst i 
sportsplan.  

71/22 Arrangørkonferanse 
Gjennomført 16 november 
7 deltagere, ingen spesifikke feltrittsspørsmål, det ble ikke avholdt 
grenspesifikk del 

http://www.rytter.no/


 

2 
NESTE MØTE:  

72/22 Økonomi 
- Sluttregnskap 2022 
- Rapportering post 3 

Til orientering  

73/22 Nye medlemmer SU-F 
- ingen søkere innen fristen 25/11 
- SU-F ønsker å få inn nye kandidater, viktig å få overlapp når 

medlemmer skal ut av utvalget 

74/22 Grenkonferanse 
 

- Mulig med Jens Fredricsson? må bekreftes, samt kostnad 
- SU-F regner med at det er stor interesse for grenkonferanse 
- Foreslår et inspirerende foredrag med feltrittsrytter, gjerne 

utenlandsk/svensk 
- samling med landslag og satsningsgrupper 
- Viktig med innhold som interesserer rytterne 
- Gjøre innholdet spennede; f.eks kahoot, quiz om reglement etc 
- SU-F må være engasjert, god markedsføring 
- Vurdere parallellseminarer, legge ting som ikke angår alle 

tidlig/sent 
- Hva slags budsjett har vi på grenkonferansen, sjekkes opp 
- Vi ser på agenda fra tidligere grenkonferanser for inspirasjon 

75/22 TK-F 
- status medlemmer  
- Økonomi 2022 
- Resultat av komiteens arbeid/videre planer 

 
Det ønskes et tettere samarbeid mellom TK-F og SU-F 
 
Om man skal beholde dagens struktur med en selvstendig TK-F, er det 
nødvendig med flere medlemmer iht mandatet, fortrinnsvis fra andre 
deler av landet for å sikre innspill fra distriktene. En utfordring med 
dette er at det kreves at man er teknisk personell for å sitte i TK-F, noe 
som gjør det vanskelig å finne folk som har kapasitet og egnethet til å 
bidra.  
 
Et annet alternativ er å endre strukturen, til en modell der man har en 
person i SU-F som har ansvar for teknisk personell. Vedkommende har 
kontakt med ressurspersoner i miljøet, og vil fungere som er 
koordinator. SU-F er positiv til å se på mulighetene for en slik løsning.    

 



 

3 
NESTE MØTE:  

76/22 Gult/rødt kort i terrenget 
Anna lurer på om dette praktiseres, og om det finnes oversikt 
over utdelte kort.  
TD kan dele ut for farlig ridning, ikke møte til premieutdeling, 
piskbruk etc. ser tu til at det blir lite brukt. Aktuelt tema for 
teknisk personell å diskutere. Tør de å gi kort?  

77/22 Faste terrenghinder, innendørs trening 
Utsettes til neste møte 

78/22 Autorisasjon for trener terreng 
Utsettes til neste møte 

79/22 Åpne terrengbaner 
Utsettes til neste møte 

80/22 Møteplan 2023 
- Fysisk møte 
- Teams 

Møteplan 2023 settes i desember, det er ønskelig med et fysisk 
møte i begynnelsen av året.  

81/22 Eventuelt 

 


