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PROGRAM
➢ Årsrapport SU-F 2020

➢ Aktivitetsplan 2021

➢ Knøttecup og BEST Cup

➢ BALANSE (hest/rytter/ekvipasje) v/ Lillian 
Grepne

➢ Terminliste 2021

➢ Reglementsendringer 2021

➢ Teknisk komite feltritt

➢ Åpen post



HVEM ER VI?

Sportsutvalg feltritt (SU-F):

Sissel Røinås Leder

Elin Heistad Knøttecup/BEST Cup

Monica K Sandbakken BEST Cup/Rekruttering

Gunn Helga Vindfjell Regionale breddesamlinger

Landslagsleder:

Piia Pantsu-Jönsson

NRYFs Sportskoordinator feltritt:

Turid Løken



MØTER OG AKTIVITETER

SU-F har hatt totalt 11 møter med til 

sammen 74 saker til behandling

➢ Alle møtereferater ligger 

tilgjengelig på NRYFs hjemmeside

SU-F hadde stand under årets NM 

Individuelt i feltritt for å  møte 

medlemmer og opprette bedre dialog



REGIONALE
BREDDESAMLINGER

➢ 4 regionale breddesamlinger ble

gjennomført

➢ Totalt 47 ekvipasjer har deltatt.

➢ Samlingene ble gjennomført

sensommer/høst: 

• Haugaland (Trener Linn Merete Brandal)

• Sørum fritidsgård (Trener Elin Heistad)

• Moss (Trener Anniken Jegersberg)

• Peder Morset Folkehøyskole (Trener

Mette Maya Sverdrup)



KNØTTECUPEN 2020

➢16 stevner med KC- klasser 

➢Totalt 283 deltakere

➢129 ponniekvipasjer

➢154 hesteekvipasjer

  

  

    
  

                          

         

      

                

                         

         

                



BEST CUP 2020
➢ 4 konkurranser ble gjennomført

➢ 14 ponniekvipasjer og 43 hesteekvipasjer har deltatt

PONNI

1) August Brochmann

2) Ingrid Neumann Snersrud

3) Iselin Victoria Øverberg Gjertsen

HEST

1) Ingeborg Berven Sundt

2) Marie Vehusheia Rørvik

3) Merete Osufsen



FELTRITT I SOSIALE MEDIER

Instagram
Egen Instagram-konto 
med 327 følgere

Facebook
Egen Facebook-
gruppe med nærmere 
900 medlemmer



INTERNASJONAL 
REPRESENTASJON

Totalt 12 ekvipasjer har representert NRYF på internasjonale 
stevner i 2020:

➢CCI1* - Intro 1 ekvipasje

➢CCI2* 6 ekvipasjer

➢CCI3* 4 ekvipasjer

➢UHVM (CCI3*-L) 1 ekvipasje

➢Internasjonale mesterskap i 2020 ble avlyst på grunn av 
koronapandemien.



TILDELING

Breddemidler Kr 90 000,-

Utviklingsorientert ungdomsidrett Kr 120 000,-

Ordinære midler Kr 150 000,-

Drift og aktiviteter sportsutvalg Kr 50 000,-

ØKONOMI 2020



ANVENDELSE

➢ Regionale breddesamlinger

➢ Knøttecup

➢ BEST Cup

➢ Samlinger med og uten hest

➢ Idrettsfaglig bistand 

➢ Drift sportsutvalg



AKTIVITETSPLAN 2021



REGIONALE 
BREDDESAMLINGER 
2021

• En viktig aktivitet

• Lavterskel

• Rekruttering

• Koordinere med lokale 
aktører, som krets og klubb, 
for mest mulig aktivitet



Vi håper, som alle andre, at aktiviteten blir
høy og har planlagt for følgende aktiviteter i
2021:

• Regionale breddesamlinger

• Rekrutteringssamlinger

• Best cup og Knøttecup

• Initiere prosjekt med utarbeidelse av 
“Veileder for bygging av treningsbane i
nærmiljøet”

• Ansvarlig for anleggsutvikling i NRYF, Kjell 
Myhre, har bedt SU-F om innspill i
forbindelse med NRYFs behovskartlegging
av hestesportsanlegg i Norge

• Jobbe videre med å kartlegge
feltrittsbaner i Norge
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wz
FwfL634EGvuSLPCnDg_xv0XTy27dBO&usp=shari
ng

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WzFwfL634EGvuSLPCnDg_xv0XTy27dBO&usp=sharing


Målsetting 

➢Øke bredden og skape ny rekruttering 
til feltritt 

➢ Få flere stevnearrangører og nye baner 

➢Gi ryttere en allsidig tilnærming til 
ryttersporten

74   “starter” siden oppstarten i
1997



VANLIG PREMIERING, 
DELTAGERSLØYFE TIL ALLE

➢ De fem rideklubbene som “samler” flest Knøttecup-
sløyfer i løpet av et år, blir tildelt pengepremier (1 
deltakersløyfe = 1 poeng til deltakerens klubb)

➢ Pengene skal benyttes til videre utvikling av 
feltrittsporten i egen klubb.

Satser på stevner i år også!

Etter planen skal det gjennomføres stevne 7. og 8. mai på 
Haugaland med kurs for Knøttecup TD og banebyggerkurs. 
(Invitasjon kommer) 



GRATULERER BREKKA RIDEKLUBB MED SEIER I 
2020 OG TOTALT 53 «SLØYFER»!

Foto: Marius RiisFoto: Ingvild Surdal

Nathalie Kvamme Karlsen / Kilduff Duncan 

(Rory)



KINE LASSESEN – KILDRUMMY
CHECK MATE

Foto: Marius H. Riis

Vi takker gjerne for bilder og tekst som viser hva Brekka Rideklubb benytter pengepremien til. 
Send gjerne til SU-F v/ Elin Heistad som kan dele videre til andre via rytter.no og andre sosiale 
medier for tips og inspirasjon. Hjelp oss gjerne med å dele denne informasjonen via egne kanaler☺



“FULL FOKUS PÅ FERDIGHETER”

Målsetting
➢ Fremme balansert, effektiv og sikker ridning i

terrenget. 

➢ Øke fokuset på sentrale basisferdigheter hos
rytteren og hvordan disse utvikles?

➢ Spre kunnskap og forståelse hos den enkelte 
rytter, men også trenere, teknisk personell, 
foreldre og andre.

➢ God hestevelferd.

Sponset av



BEST Cup stevner 2021

Dato Arrangør Dommere

13. mai (Kr Himmelfart) Skedsmo rideklubb Oppnevnes av SUF. 

19.-20. juni Brekka rideklubb Ansvarlig: Elin Heistad 

26.-27. juni Starum hestesportsklubb To dommere pr. stevne. 

28.-29. august Tomter rideklubb
SU-F dekker dommerhonorar 

/reise

4.-5. september (finale) Konglungen rideklubb

• BEST cup gjennomføres i klasse P80 og H80 der rytteren samler ferdighetspoeng.
• Rytter må delta på minimum to av stevnene for å telle med sammenlagt. 
• De tre beste resultat teller for totalplasseringen i cupen.
• Klassen vil bli premiert på vanlig måte, men den rytteren med flest ferdighetspoeng etter 

terrengdelen, premieres i tillegg. (Vinnersløyfe og sjabrak). 
• De tre beste ryttere i respektive klasser – P80 og H80 – vil bli premiert i selve cupen med en 

pengepremie (kr 3 000, kr 2 000, kr 1 000), i tillegg til sløyfer og vinnerdekken).

Sponset av



VINNER AV 
BEST CUP 
PONNI  
2020

August Brochmann –
Padjoe

Foto: Caroline Nome



VINNER
BEST CUP 
HEST 
2020

Ingeborg Berven Sundt



GODE PRESTASJONER ER ALLTID KONSEKVENS AV VELDIG MYE TRENING 

OG ØVELSE PÅ DET SOM ER LURT Å ØVE PÅ.   

Sjekk bedømmelsesskjemaet, og du ser hva som blir bedømt i 
terrengdelen.

B = Balanse

E = Effektivitet

S = Sikkerhet

T = Timing / Totalinntrykk 



MYE Å LÆRE
AV Å SE DE 
BESTE! 

(VELDIG MYE Å 
FINNE PÅ
NETTET)



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=
OCWPFQ1U1MO

INGRID KLIMKE UND SAP ASHA P AUF DER 
CROSS-COUNTRY STRECKE BEIM CCI 4* IN 

LUHMÜHLEN 2019 - YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=ocWPFq1u1Mo
https://www.youtube.com/watch?v=mspyUY2Slcg




TERMINLISTEN 2021

Du finner oppdatert terminliste i vårt stevneprogram

nryfstevne.no

https://nryfstevne.no/


Å UTARBEIDE TERMINLISTE -
PROSESSEN

➢ *Arrangører bes hver høst om å sende inn sine stevneønsker for  neste års 

sesong. Informasjon med frist for innsending blir publisert på NRYFs 

hjemmeside.

➢ Dato for internasjonale stevner og mesterskap må hensyntas ved oppsett 

av den nasjonale terminlisten.

➢ Det etterstrebes at terminlisten blir så optimal som mulig både for våre 

arrangører og våre utøvere, med et bredest mulig tilbud for alle.

➢ Vi gjør oppmerksom på at endringer på terminlisten kan forekomme. Den 

til enhver tid gjeldende terminliste er å finne i vårt stevneprogram 

nryfstevne.no

➢ *Arrangør og dato for NM lag er pt uavklart (22.03.21).



Å UTARBEIDE TERMINLISTE -
PROSESSEN

➢ Arrangører som ønsker å arrangere flere stevner enn det 

oppsatte, må kontakte Sportsutvalg feltritt (SU-F) v/ leder 

Sissel Røinås  (mobil: 97512383 /epost: 

vennride@gmail.com) for godkjenning. Dette gjelder nye 

stevner som kommer til i løpet av sesongen 2021.

➢ Vi ber arrangører, som må avlyse sitt stevne pga

koronapandemien, om å søke om utsettelse. Forslag til ny 

ønsket dato sendes til SU-F v/ leder Sissel Røinås. 



REGLEMENTS-
ENDRINGER 
2021



➢ Fjernet langt format på samtlige klassenivå som 

har det

➢ Fjernet klassenivå CCI4*

➢Tatt inn begrepet «pliktporter» der begrepet 

«Obligatoriske passasjer» er benyttet:

• «obligatoriske passasjer (pliktport(er))»



§ 521 

H90 = LB 

§ 522.3

Hest kan starte i H90 feltritt fra 1. august det år hesten fyller 4 år.

§ 522.4 b

Rytter og hest kan også oppnå kvalifiserende resultater hver for seg. 

Ekvipasjen samlet må da i tillegg ha minst ett kvalifiserende resultat på 

nivået under det høyeste nivået både rytter og hest hver for seg har 

kvalifiserende resultater fra. 

Resultater fra ponniklasser kan ikke kombineres med resultater fra 

hesteklasser. 



§ 522.4 e (nytt)

Ryttere som har gjennomført CCI4* med kvalifiserende resultat i løpet 

av inneværende eller de to foregående år, kan starte direkte i H100 

feltrittsklasse med ny hest uten ytterligere kvalifikasjoner. 

§ 522.9a

Krav om fornyet kvalifisering for hest blir utløst av to etterfølgende 

elimineringer i terrengprøven eller totalt tre elimineringer i 

terrengprøven på nasjonale stevner innenfor en 12 måneders periode.



§ 522.10 c

c) NM-F-P og NM-F-P-Lag: Ekvipasjen må ha gjennomført 

mesterskapsklassen eller høyere i løpet av de to siste 

kalenderår før inneværende år og senest 5 dager før start i 

mesterskapsklassen. Kun resultater fra ponniklasser (og ikke 

hesteklasser på samme høyde) er kvalifiserende.



§ 525.4b

I terrengprøven er lettere 

antrekk tillatt. Det vil si 

skjorte eller trøye/genser, 

ridebukse og ridestøvler. 

Avtakbare støvleskaft eller 

leggchaps uten frynser er 

tillatt. Sikkerhetsvest er 

påbudt. Vesten skal være 

godkjent under standard Beta 

2009 Level 3 eller nyere, eller 

EN 13158:2009 level 3 eller 

nyere. (Annen vest kan 

brukes i tillegg.) 



§ 577

c) Høyden på et hinder måles fra det punkt hvor en hest normalt vil ta av. 

Lengden av hinderet måles i tråd med reglene i de til enhver tid gjeldende 

veiledere: Svensk ridförbunds retningslinjer «Att bygga terrängbanor» og 

FEI Eventing Cross Country Guide for Officials».fra ytterkanten av 

bommene eller annet materiale hinderet består av. 

d) Når høyden på et hinder ikke kan defineres eksakt (f.eks. naturlig hekk, 

bullfinch etc), skal høyden måles på den faste delen av hinderet der en 

hest kan passere uten å få straffepoeng. 

m) Marklinjer har til hensikt å bidra til et godt og sikkert sprang over 

hinderet og hjelpe hesten til å finne rett avsprangspunkt. Marklinjen skal 

være lik for alle ekvipasjer gjennom hele klassen. Det vises til Svensk 

ridförbunds retningslinjer «Att bygga terrängbanor» og FEI Eventing Cross 

Country Guide for Officials.



TILLEGG
Renummerering av tillegg pga

Tillegg 3 – ledig

Tillegg 6 – utgår

Tillegg 3 (tidligere tillegg 4) – Hinderdimensjoner, banelengder etc. i 

terrengprøven:

➢ Fjernet langt format på samtlige klassenivå som har det

➢ Fjernet klassenivå CCI4*

➢ Noen justeringer i tabellen for de lavere klassenivå

➢ Overgangsbestemmelse: 

Hinder bygget før 31. desember 2020 kan t.o.m. 31. desember 2022 

benyttes for konkurranser dersom de har de målene som står i KR V – 2020.



TEKNISK KOMITE FELTRITT (TKF)

Tore SkedsmoNina Ø. Hjelle Anton Granhus Frode Madsen



TKF - OPPGAVER
➢ Oversikt over teknisk personell

o Teknisk delegat / Feltbanebygger

➢ Sette opp kurs for teknisk personell

➢ Innstille teknisk personell for autorisasjon 

➢ Innstille kursholdere

➢ Veilede arrangører

➢ Reglementsendringer

➢ Samhandle med SU-F 



TKF - PLANER 2021

KURS NÅR STED KURSHOLDER

FBB-hinderkurs mars Starum Anton Granhus/Tore Skedsmo 

KC-TD-kurs mai Haugaland Elin Heistad/Jan Jensen 

MIM-kurs juni Starum Martin Møllgaard

TD-& FBB-kurs høst Starum Anton Granhus/Tore Skedsmo

FEI-webinar våren campus.fei.org/ FEI

https://campus.fei.org/course/index.php?categoryid=6


Følgende kurs gjelder for TD:
https://campus.fei.org/course/info.php?id=213
https://campus.fei.org/course/info.php?id=214
https://campus.fei.org/course/info.php?id=182
https://campus.fei.org/course/info.php?id=183

TKF - PLANER 2021

FEI webinar:

Følgende kurs gjelder for FBB:
https://campus.fei.org/course/info.php?id=213
https://campus.fei.org/course/info.php?id=214

https://campus.fei.org/course/info.php?id=213
https://campus.fei.org/course/info.php?id=214
https://campus.fei.org/course/info.php?id=182
https://campus.fei.org/course/info.php?id=183
https://campus.fei.org/course/info.php?id=213
https://campus.fei.org/course/info.php?id=214


FELTRITTKONFERANSE –
DEL 2

Vi håper å kunne gjennomføre en feltrittkonferanse høsten 

2021 med fysisk fremmøte. 

Følg med på NRYFs hjemmeside for nærmere informasjon til 

høsten.

Har du spørsmål om feltrittsporten?

Ta kontakt med SU-F eller NRYFs sportskoordinator feltritt

mailto:vennride@gmail.com
mailto:turid@rytter.no

