Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte Feltritt
Nr/år/dato: 04/2017/30. mai
Tilstede: Haldor Braastad, Elin Heistad, Maren Moshølen, Tom Rune Lian og Sissel Røinås (på
tlf)
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF)
Andre til stede: Ingen
Meldt forfall:
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no
Saksnr./år: Sakstittel
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Økonomi
Sportskoordinator gjennomgikk forslag til budsjett for Landslag/Elitegruppe.
GU-Fs budsjettansvar i forhold til Landslag/Elitegruppe må avklares. Viktig å
skape aktivitet på nivået under landslag/elitegrupper som forhåpentligvis vil
generere økt tildeling i årene som kommer. GU-F har som målsetting å
fremvise et foreløpig budsjett for 2018 allerede på grenkonferansen 2017
som avholdes i november.
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Statusgjennomgang
Teknisk komité feltritt:
Åge Pettersen er forespurt som leder av komiteen og gis anledning til selv å
velge inn medlemmer til komiteen. Han får revidert mandat tilsendt når dette
er endelig godkjent.
Reviderte mandater:
Sikkerhetskomiteens mandat: Godkjent av NRYFs administrasjon.
Feltrittskomiteen – Teknisk personell:
Mandatet har vært til gjennomsyn i NRYFs administrasjon og synes for
detaljert. Sportskoordinator sammen med sportssjefen foretar en forenkling
og oversender på mail nytt forslag til GU-F for uttalelse. Eventuelle innspill fra
GU-F returneres på mail til sportskoordinator. Mandatet gjennomgås av NRYFs
administrasjon for endelig godkjenning.

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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Feltrittskortet
Evaluering av ordningen:
Nåværende ordning med sprangkvalifisering og feltrittskortet vedvarer.
Utfordringen med feltrittskort-ordningen er bla at den ikke er like tilgjengelig
i hele landet.
Forslag til reglementsendring feltrittskortet:
Det er utarbeidet et forslag som sammen med dagens reglementtekst
gjennomgås og bearbeides.
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Innkomne saker
Klage på TD på stevne:
Saken er sendt til TKr.
Søknad om støtte Knøttecup:
Arrangør av Fjordhest NM 2017 (som også inkluderer Knøttecup) innvilges
kr 5 000 i arrangørstøtte. Beslutningen meddeles arrangør.
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Kleskolleksjon feltritt
GU-F stiller seg positive til å benytte Horze som leverandør hvis de har
relevante produkter å tilby og ønsker å gå inn på en slik avtale. Avventer svar
fra Horze.
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Rekrutteringssamlinger
På bakgrunn av erfaringer etter vårens breddesamling på Sørlandet; både
mht antall påmeldte og deres sportslige nivå, ble det diskutert å omforme
tiltaket med rekrutteringssamlinger til regionssamlinger og knytte til seg
lokale trenere i hver enkelt region. Dagens samarbeidsavtale med våre
rekrutteringstrenere må i så fall tilpasses en slik ordning.
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Eventuelt
Breddesamling Vestfold og Østfold:
Denne samlingen ble dessverre avlyst pga for få deltakere. Det ble forsøkt å
flytte deltakerne til Sørum Fritidsgård, men det passet ikke for de påmeldte.
Det jobbes nå med å arrangere ny samling i både i Østfold og Vestfold.
NM Individuelt 2017:
Grunnet pågående bygge- og anleggsaktiviteter på Sørum Fritidsgård ser
arrangøren, Skedsmo rideklubb, seg dessverre tvunget til å flytte
arrangementet. Ny dato: 16-17. september.
Endringen publiseres på hjemmesiden og NRYFs FB-side. FS-representanten
må også få beskjed om flyttingen.
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