
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
13.12.2022

Antall sider: 3 Referent:  Lene Merethe
Hansvoll

Innkalt: Karen Houge, Hedda Stadheim, Mari Næss, Lene Merethe Hansvoll og Stian Hennie

Andre til stede:

Fraværende medlemmer: Linn Prime

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
NRYF, rytter.no

1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte

OK.

2. SU 2023

Det er kommet inn to søknader fra nye medlemmer som vi ønsker velkommen til SU fra januar
2023. Karen går ut fra januar 2023, og resterende blir sittende. Karen har nå både ledervervet,
økonomi og bredde. Forslag på ny leder er Mari eller Stian. Ved første møte i januar fordeles
de alle arbeidsoppgaver og etableres ny handlingsplan for 2023.

Mailsystem - Hedda har en gjennomgang av nytt mappesystem i mailen.

3. Vintertreninger/stevne

Årets EM-uttak arrangeres som et stevne, arrangert av SU. Dette blir 11-12. Februar på
Hønefoss. Vi legger opp til trening med landslagstrenere på lørdagen og en parkonkurranse
på søndagen. Denne konkurransen er åpen for alle ryttere uavhengig om man skal søke
landslag eller ikke. De som søker landslag melder seg på som ekvipasje, så setter trenerne
sammen par av dem som søker.

Vi ønsker også å arrangere lett/middels klasse slik at man kan starte å kvalifisere hester og
ryttere for sesongen.

Flere treninger ligger under arrangementer på “mounted games NRYF” på facebook.

4. KRI, tillegg 5

Mari har laget forslag på endringer i KRI tillegg 5 som omhandler teknisk personell og
opprettholding og krav om autorisasjoner. Endringene vil gjøre det enklere å opprettholde sin
autorisasjon, men også enklere for NRYF når det skal godkjennes praksis i slutten av året.
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Alle i SU har godkjent endringene og forslaget sendes videre til NRYF for videre behandling.

5. Ny utstyrshenger

Vi har mottatt 80.000,- fra Sparebankstiftelsen til ny utstyrshenger. Takk til Karen som har
fikset disse pengene. Stian tar jobben med å se etter ulike hengere. Dette betyr at vi på sikt
kan ha to hengere, samt at lagring av ekstrautstyr vil bli lettere.
Vi håper dette kan bidra til videre rekruttering av sporten.

6. Steward støtte

SU ønsker å bidra til at klubbene skal få hjelp til å arrangere mindre og større stevner, og at
det planlegges stevner i god tid, slik at det blir lettere for medlemmene og planlegge
sesongen. Derfor satt vi igang et tiltak som gjelder stewardstøtte, hvor klubbene som sender
inn stevner før 1. Desember kan få tildelt en slik støtte.

Basert på antall stevner de ulike klubbene skal ha - og evt annen støtte og størrelse, så ble
fordelingen slik:

Stewardstøtte i 2023
Skuterud Rideklubb 3000,-
Gjøvik Rideklubb 1000,-
Sørum Rideklubb 1000,-

Karen sender ut mail til klubbene om tildeling.



NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
13.12.2022

Antall sider: 3 Referent:  Lene Merethe
Hansvoll

Innkalt: Karen Houge, Hedda Stadheim, Mari Næss, Lene Merethe Hansvoll og Stian Hennie

Andre til stede:

Fraværende medlemmer: Linn Prime

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
NRYF, rytter.no

7. Handlingsplan 2023

Utsetter til neste møte.

8. NM lag

Det er kommet inn mail fra Skuterud rideklubb om spørsmål om går å endre NM lag i 2023 til
Norske Lag. Grunnen til dette er mangel på ledig anlegg som kan ha en lagkonkurranse, og
som hvor det er bokser til alle, ettersom dette er et krav på mesterskap.

Det var ikke noen andre klubber som har søkt NM lag, og vi mangler fortsatt arrangør til NM
par, så sånn sett er det ikke mange andre arrangører.

De siste årene har NM lag blitt endret til Norske lag grunnet få deltagere. Vi antar at man får
flere deltakere ved å arrangere Norske Lag fra start, kontra NM-lag pga reglementet rundt NM
lag.

8. Innkommende innspill

Kommet inn mail angående unghest klasser i MG. KR6 er allerede revidert for 2023 og sendt
inn til godkjenning. Saken vil bli tatt med videre i 2023 for evt revidering til 2024.

Neste SU møte: 22.12.22, kl. 20.00
Kun 1 sak: trening/stevne februar + treningshelg januar

Fra forrige referat

4. Fordeling av mesterskap

Minner om: Mangler arrangør for NM par 3-4. juni. Håper en (eller fler) av klubbene som ikke
arrangerer et mesterskap kan ta dette stevne.


