
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
26.01.2022

Antall sider: 3 Referent:  Karen Houge

Innkalt: Karen Houge, Hedda Stadheim, Inga Daler

Andre til stede:

Fraværende medlemmer:

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

1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte

OK.

2. Fordeling av ansvar

Hedda Stadheim er et nytt medlem i SU. Det er veldig hyggelig. I 2022 består SU av Inga
Daler, Karen Houge og Hedda Stadheim. Inga og Karen introduserer Hedda til arbeidsformen i
SU og hvordan ting er lagt opp med mail, kommunikasjon mellom møtene og hvordan vi holder
møtene, osv.

Fordeling av ansvarsområder 2022:

Roller Navn
Leder Inga
Budsjett Inga
Økonomi Inga
Reglement Inga
Terminliste/Godkjenne stevneinvitasjoner Hedda
Utstyrshenger Hedda
NRYFstevne.no/GamesPro Inga
Bredde og rekruttering Karen
Sosiale medier Karen
Teknisk personell Inga
Landslagstrenere - Oppmenn Hedda
Satsningsgruppe - Rekruttering til Landslag Hedda
Representasjonsridning KOHS/NHF/Dyrskun Karen
International kontakt Åpen enn så lenge
Kontakt rideklubb Karen
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3. Landslag, trener og samling

Juniorlandslagstrener: Lillann har valgt å trekke seg som juniorlandslagstrener, og derfor søker
vi ny landslagstrener for juniorlaget. Karen sender inn tekst til rytter.no, som publiserer
utlysning snarest. Frist 30. januar, og så setter vi opp intervjuer neste uke.

SU har hatt et møte med juniorlandslaget og foreldre/foresatte, og det ser nå ut til at
juniorlandslaget kommer til å delta på VM istedenfor EM.

Landslagene har fått ansvar for å arrangere hver sin treningssamling, og får overskuddet fra
treningene. SU innstiller på at pengene skal brukes til å avkorte startavgift til mesterskap.
Karen gir informasjon om dette til oppmennene, og introduserer Hedda som deres
hovedkontakt fra SU.

SU vil også ta tak for å få ny oppmann for juniorlandslaget. Det er en forutsetning at en
oppmann kommer på plass. Oppmannen må ikke gjøre alle oppgaver selv, men kan deligere
dette til resterende støtteapparat.

4. Handlingsplan

Vi må sette opp et budsjett for å søke breddemidler. Dette er midler som har en av disse
målgruppene:

• Barn (6-12 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten.
• Ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten.
• Prioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene skal bli bedre
inkludert, inklusiv mennesker med nedsatt funksjonsevne.
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I denne handlingsplanen har vi nå søkt penger til U-12 kampanjen, penger til utstyr, kurs for
teknisk personell, merge og PR-materiale under store stevner (NHF & KOHS) og tilskudd til
klubber som har faste treninger. Frist for innlevering av handlingsplanen er 20. februar. Om vi
får tildelinger, så lager vi konkrete retningslinjer og utlysninger for hver konkurranse.

5. Terminliste

Vi mangler arrangør til NM par og Nordisk Individuelt. Karen kontakter klubbene og Inga tar en
runde på sosiale medier og etterlyser dette. Det er synd om vi må avlyse en av disse stevnene
grunnet mangel på arrangør.

Det har kommet en del stevner ut på nryfstevne.no. Det er veldig bra, og vi oppfordrer
klubbene til å legge ut der straks de har satt datoer.

6. Eventuelt

Grenkonferanse er 5. mars og dommerkonferansen er 6. mars i Rytterforbundets lokaler i
Oslo. Inga sender ut mail til dommerne for å minne om dommerkonferansen og om de har
innspill på programmet.

Neste møte: 17. februar 2022


