Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte Feltritt
Nr/år/dato: 06/2017/5. september
Tilstede:, Elin Heistad, Maren Moshølen, Tom Rune Lian og Sissel Røinås
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF)
Andre til stede: Ingen
Meldt forfall: Haldor Braastad
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no
Saksnr./år: Sakstittel
37/17

Godkjenning av møtereferat 05/2017
Sak 31/17 Mandat for Feltrittskomiteen teknisk personell:
Det tilføyes følgende tekst: «Arrangørens ønsker hensyntas i rimelig
utstrekning.»
Teksten på vår hjemmeside korrigeres tilsvarende.
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Økonomi
Kommentar:
Det har i år vært en prioritert satsing på våre senior-ryttere til EM (også
økonomisk). I dette har det også blitt vektlagt å profesjonalisere teamet
rundt vårt lag til mesterskapet.

39/17

KR V – revidering
Generelt:
Det er ønskelig at GU-Fs ressursperson på reglement foretar en
gjennomgang av KR V generelt og alle tabeller spesielt, med tanke på
eventuelle endringer.
Feltrittskortet:
Representanter for GU-F har arbeidet med endring av tekst og tabell i §
522 i gjeldende KR V. Dette arbeidet fortsetter og det vektlegges at
nasjonale regler er, så vidt mulig, i samsvar med gjeldende praksis i
Sverige (se Svensk reglement; moment 408 og 409, s 15).
Det ble bemerket at det er usikkert om fall noteres i rytterboka. GU-F
ønsker å bringe på det rene hvordan dette praktiseres.
Tillegg 1- Særskilte bestemmelser for Knøttecup:

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

Elin går igjennom reglementsteksten på dette temaet og kommer med
innspill om eventuelle endringer.
Ferdighetsbedømming:
Elin går igjennom reglementsteksten på dette temaet og kommer med
innspill om eventuelle endringer.
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Rekruttering til sporten (fra bredde til topp)
Temaet ble debattert både med henblikk på å rekruttere til sporten og å
heve det nasjonale nivået.
Profilering i media vurderes som en viktig faktor og NRKs dekning av EM
senior i Strzegom var et flott bidrag.
Rekruttering:
▪ Breddesatsing med egne breddesamlinger. Den bør i tillegg utvides
med nye tiltak.
▪ Stevnetilbud som Knøttecup og nå også BEST Cup må opprettholdes
og eventuelt videreutvikles.
Heving av nasjonalt nivå:
Hjemmetrener:
Forme trenere med totaloversikten for utøveren.
▪ Kompetanseheving
▪ Bevisstgjøring
▪ Trenerfora
Utøver:
▪ Fast hjemmetrener
▪ Bevisstgjøring
▪ Struktur og planlegging i treningshverdagen
Det henvises til Strategiplanen 2015, der begrepet «hjemmetrener» bør
defineres/tydeliggjøres.
For utøvere på landslag/elitegruppe bør det være et krav at hjemmetrener
oppgis.
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Teknisk personell (innkommen sak)
Saken utgår.
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Eventuelt
Klasseoppsett NM Lag (innkommen sak):
Vi opprettholder ordningen som allerede er bestemt per 31.12.2016 og
som er publisert på vår hjemmeside innen nevnte frist.
Grenkonferanse 2017:
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Dato for årets konferanse er satt til lørdag 11. november. Det er ikke tatt
stilling til sted, men Scandic hotell Asker eller Thon Hotell Arena,
Lillestrøm ble foreslått.
Forslag til tema:
▪
Gjennomgang av året 2017 v/ GU-F.
(Det er ønskelig at det informeres om prosessen som leder til NRYFs
tildeling av midler til grenene.)
▪
«EM feltritt 2017 – en presentasjon» v/ våre deltakere (P/Sen?)
▪
«Trening av hesten». Piia ønskes som foredragsholder.
▪
«Rekruttering til sporten og hvordan sørge for at utøverne blir?» (Se sak
40/17). Det åpnes for debatt rundt temaet.
Rytterrepresentant (myndighetsalder)
Utvalgets synspunkt på dette er at det må være ens regel for alle grener.
Knøttecup:
Det er de fem beste klubbene sammenlagt som mottar pengepremie,
differensiert etter plassering. Pengepremien er øremerket tiltak til
utvikling av feltritt i egen klubb, men det har til nå ikke vært noen krav om
rapportering av hvordan pengene er brukt.
Det skal i fremtiden (fra 2018) kreves at hver klubb lager en oversikt over
hva klubben har anvendt pengepremien til. Denne oversikten skal sendes
til NRYF v/ sportskoordinator feltritt.
Dette må opplyses om ved tildelingen. Det ble også nevnt at
pengepremiens størrelse bør revurderes fom 2018.
Landsmesterskap feltritt:
Det kom opp forslag om å lansere et nytt mesterskapstilbud i feltritt fra
2018. Landsmesterskap er allerede implementert i grenene sprang og
dressur med gode tilbakemeldinger. Landsmesterskapet skal i nivå ligge
noe under Norgesmesterskap.
Forslaget viderebehandles og statutter utarbeides.
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