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Økonomi
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Mandat Feltrittskomiteen Teknisk personell

Årets tildeling er kommet og ble gjennomgått med påfølgende diskusjon.
Budsjettansvar for toppidretten er i 2017 lagt til administrasjonen.
Utvalget ga uttrykk for en viss skepsis til dette og ønsker en orientering om det
er en prinsippavgjørelse eller om ordningen er reversibel dersom forholdene
skulle tilsi dette.
Det understrekes at ordningen ikke medfører vesentlige endringer fra praksis i
de senere år.

Teksten i nytt mandat av 2. juni 2017, når det gjelder tildeling av TD og øvrig
teknisk personell på nasjonale stevner, må korrigeres for å være i samsvar med
KR V – kap 4, § 541.1a. Teksten på vår hjemmeside korrigeres tilsvarende.
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Feltrittskortet - reglementsendring
Representanter for GU-F har arbeidet med endring av tekst og tabell i § 522 i
gjeldende KR V:
Klasse 80:
▪ «Godkjent prøve» utgår
▪ «Sprangkval 2 x 90 utgår
All tekst omhandler «ekvipasje». Det viser seg også at det er misforståelser
rundt tolkning av begrepet «klassekvalifisering». Dette må tydeliggjøres.
Tydeliggjøres må også hvem som er autorisert til å utstede feltrittskort I og II:
Autorisert feltrittskorttrener I:
Hest: tom 100 cm (90 og 100 cm)

Ponni: tom Lett-P (90cm)

Autorisert feltrittskorttrener II:
Hest: tom CNC1*/CCN1*
Office address: Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo

Members of: NIF, EEF, FEI

Org Nr: 971 258 802

Ponni: tom CNCP1*/CCNP1*
Web: www.rytter.no

E-Mail: nryf@rytter.no

Det presiseres at det er rytters ansvar å dokumentere resultater og gyldig
kvalifisering.
Reglementsendringer inkludert informasjon om endring av tabell feltrittskortet
bør presenteres på grenkonferansen 2017.
Ved nytt/endret reglement må gode overgangsordninger utarbeides.
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KR V - revidering
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FEI – «Eventing recommendations»

Det synes behov for en grundig gjennomgang av gjeldende grenreglement for å
tydeliggjøre/presisere der dagens formuleringer i praksis viser seg å være vage
og dermed gjenstand for misforståelser.
GU-F ønsker innspill fra teknisk personell, trenere og utøvere om temaet.

NRYF mottok 1. juni e-post fra FEI angående «Eventing recommendations». På
bakgrunn av denne mailen har vår NSO-representant, Anton Granhus,
utarbeidet et informasjonsskriv, med særlig vekt på det som har med TD og FBB
å gjøre. Dette skrivet er videreformidlet til alt teknisk personell – feltritt. GU-F
vil sette seg nærmere inn i FEIs anbefalinger og vurdere hvilke konsekvenser
dette vil ha for feltrittsporten i Norge og hvilke tiltak som eventuelt bør
igangsettes både på kort og lang sikt som følge av disse.

35/17

Region vs rekrutteringssamlinger
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Eventuelt

Saken drøftes på et senere tidspunkt.

Arrangementstøtte:
Skedsmo rideklubb har søkt om arrangementstøtte i forbindelse med NM
Individuelt 2017 i feltritt.
Søknaden innvilges.
Grenkonferanse 2017:
Foreløpig dato for årets konferanse er satt til 11. november. Det er ikke tatt
stilling til sted.
Det nedsettes en komite som skal ha ansvar for innhold og gjennomføring av
konferansen.
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