
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
28.03.2022

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.

3. Landslagssamling 2-3. april
Alt er under kontroll. Denne arrangeres av SU på Fredriksborg.

3. Nordisk Individuelt og NM par
LSRK tar Nordisk Individuelt og har booket Fredriksborg. Dette blir avholdt 2-3. juli. Vi mangler
fortsatt arrangør for NM par. En mulighet er å avlyse NM lag og bytte det ut med NM par.
Karen sjekker med klubbene for å høre hva deres plan for lag i 2022, for å kartlegge om det er
i det hele tatt realistisk å arrangere NM lag. Et annet alternativ er å avlyse både NM lag og NM
par og gjøre om NM lag til Norske Lag.

4. Kurs teknisk personell
Hedda ser på mulighetene for å arrangere et kurs for Teknisk personell med Eivind til
sommeren på Stall Horn i forbindelse med et rekruttstevne.

5. Utstyrshenger
Hedda og Edward ser på muligheten for å digitalisere leie av utstyrshengeren. Det er veldig
positivt. Hedda sjekker opp med NRYF om det er mulig å få dette på rytter.no. Vi tar en
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opptelling av utstyrshenger gjennom helga med tanke på innkjøp. Karen søker støtte til
Sparebankstiftelsen nå 1. april for å evt oppgradere den ytterligere til høsten.

6. Grenkonferase

Vi avholdte grenkonferanse digitalt 5. mars, og var et vellykket arrangement med 15 deltagere.
Hedda har skrevet et referat. Karen og Hedda gikk gjennom. Dette blir publisert snarest.

6. Nordisk samarbeid

Karen er i kontakt med MG organisasjonene til Sverige og Danmark om et felles møte for å
dele erfaringer rundt rekruttering i bredde og toppen i de nordiske landene. Viktig å styrke det
nordiske samarbeidet og lære av hverandre. Dato for møtet er ikke satt enda. Karen følger
opp.

Neste møte: TBA


