Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte Feltritt
Nr/år/dato: 03/2017/ 02. mai
Tilstede:, Elin Heistad, Maren Moshølen, Tom Rune Lian og Sissel Røinås (på tlf)
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF)
Andre til stede: Ingen
Meldt forfall:
Fravær: Haldor Braastad
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no
Saksnr./år: Sakstittel
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Økonomi
Tildeling ennå ikke foretatt. Planlagte aktiviteter opprettholdes.
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Teknisk komité feltritt
Revidering av mandat:
Mandatet med endringer ble gjennomgått. Revidert mandat sendes til GU-Fs
medlemmer til gjennomsyn med en ukes svarfrist. Endelig godkjenning gjøres av
NRYFs administrasjon.
Medlemmer:
Komiteens gjenværende medlemmer må forespørres om de ønsker å fortsette:
Guro Holmedal (kontaktperson Horsepro), Stein Arne Bergstrøm og Åge
Pettersen (feltbanebyggere), Holm-Kjetil Holmsen (godkjenning av
stevneinvitasjoner).
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Sikkerhetskomiteen
Mandat:
Forslag til mandat er utarbeidet av sikkerhetskomiteens leder. GU-F får dette til
gjennomsyn før endelig mandat sendes til NRYFs administrasjon for godkjenning.
Medlemmer:
Utvelgelse av medlemmer i komiteen bør skje i dialog mellom GU-Fs leder og
leder av Sikkerhetskomiteen.
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Breddesamling våren 2017
Det er lagt ut invitasjon til samtlige samlinger våren 2017. Det er online
påmelding med svarfrist 7. mai. For samlingene som finner sted 27. eller 28. mai
flyttes fristen til 20. mai.
Det henstilles til de oppsatte trenerne på respektive steder å videreformidle
informasjonen om samlingen. Samlingen gjennomføres med 4-5 ekvipasjer
per gruppe. Aldersbestemte utøvere prioriteres. Hvis samlingene ikke fylles opp
med disse, åpnes det også for andre å delta.

Office address: Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo

Members of: NIF, EEF, FEI

Org Nr: 971 258 802

Web: www.rytter.no

E-Mail: nryf@rytter.no
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Rekrutteringssamlinger

Dette tilbudet har til nå ikke fått den ønskede oppslutning.
Rekrutteringssamlinger er ment å være et supplement til daglig trening med
hjemmetrener. Det erfares at det ikke er samsvar mellom forventninger og tilbud.
Det ble derfor diskutert tiltak for å oppnå dette:
 Informasjonsskriv til aktuelle trenere (allerede distribuert).
 Klargjøre/tydeliggjøre hensikten/formålet med samlingene
 Informere i forbindelse med årlig «Samling uten hest» på NIH i januar; samt
på selve rekrutteringssamlingen.
 Oppdatere plan for rekrutteringsgruppen; denne skaper nå noen forventninger
som ikke blir innfridd.
 Regionssamlinger uten hest.
 Felles rekrutteringssamling for alle i forbindelse med grenkonferansen.
 Arrangere fellesmøte med alle hjemmetrenere.
Våre rekrutteringstrenere Stine S (ponni) og Kristin T (JR/UR) inviteres til GU-F
møte for videre idé-dugnad.
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Statutter KM Feltritt – en mal
Det er sendt en forespørsel om endringer av malen når det gjelder punkt 3 om
teknisk personell. Publiseres når svar foreligger fra TKr.
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Eventuelt
Kleskolleksjon:
Det ønskes å kunne tilby for salg en egen kleskolleksjon med «Feltritt 3 ganger så
gøy»-motiv til utøvere og andre. Det er mottatt tilbud fra en leverandør. Det bør
undersøkes hvilket tilbud Horze kan gi, før endelig valg av leverandør tas. Det bør
også sjekkes om NRYFs avtale med Horze gir noen begrensninger i forhold til å
benytte seg av andre leverandører.
Søknad om autorisasjon feltrittskort-trener:
Det er mottatt søknad fra trener om å få autorisasjon til utstedelse av
feltrittskortet.
GU-F gir Cristina Dorati Bjerkåsholmen autorisasjon som Feltrittskort-trener 1
med følgende begrunnelse:
«Gjennomført NRYFs Trener 1-kurs. Har lang erfaring i feltrittsporten både som
utøver og trener på nasjonalt nivå.»
Beslutningen meddeles trener.
Søknad om kvalifikasjon ponni-rytter:
Søknaden ble grundig gjennomgått og det ble konkludert som følger:
«Det er grunnlag for å konkludere med at ekvipasjen er kvalifisert for lett ponni 90 cm (3
kvalifiserende 80 cm + feltrittskortet)»

Vedtaket meddeles ekvipasjens trener.
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Feltrittskortet:
Ordningen har vært gjeldende i noen år. På bakgrunn av de erfaringer man har
høstet, er det nå ønskelig med en evaluering av dagens ordning. Det utarbeides et
oppsett med fordeler/ulemper som grunnlag for videre diskusjon/bearbeiding
neste GU-F møte.
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