
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
25.10.2021

Antall sider: 3 Referent:  Karen Houge

Innkalt: Karen Houge, Frank Sørensen, 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. Budsjett

Vi går gjennom budsjettet. Vi har rundt 10 000 NOK igjen på for året. Vi ønsker å kjøpe nytt
hengerhjul, forsikringer og låser til utstyrshenger. Det som er igjen etter etter dette bruker vi på å
kjøpe inn flagg kjegler fra Pony Materials.
Har 3500 NOK i utdanningsmidler. De ønsker vi å søke om å overføre dem til neste års budsjett,
så kan det brukes til reisestøtte for norske dommere for å reise på for eksempel internasjonalt
kurs.

3. Gjennomgang av evaluering til landslag

Vi har fått tilbakemeldinger fra ryttere og foreldre. Vi gikk gjennom svarene og grafene fra dette.
Karen lager en oversikt og sender dette til Inga og Frank. De går igjennom dette og skriver ned
konkrete forslag til forbedring, som taes med i planleggingen videre. Vi ønsker et møte med
landslagstrener, gå gjennom evalueringen og lage en framdriftsplan for 2022.
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4. Terminliste

Datoer for 2022
5. mars - Grenkonferanse
6. mars - Dommerkonferanse
23 - 24. april - Nordic Teams (Danmark)
6 - 8. mai - Champions League (Frankrike)
21 - 22. mai - Norway Summer Challenge
4 - 5. juni - NM individuelt
2 - 3. juli - Nordisk individuelt
20 - 23. juli - VM lag for senior og junior (Frankrike)
2 - 11. august - EM lag for senior og junior, EM individuelt (Wales)
10 - 11. september - NM lag
1 - 2. oktober - NM par
14 - 16. oktober - Oslo Horse Show
12 - 18. desember - Norwegian Horse Festival

Karen sender ut mail til klubbene med datoer, og frist for å søke om mesterskap er 15. November.

Vi ønsker en praksis at klubbene legger inn stevner på NRYFstevne straks de har bestemt seg for
å avholde stevne, så vi får en fullstendig terminliste så raskt som mulig.

Datoer for satsnings og landslagstreninger 2022
19 - 20. februar
19 - 20. mars
2 - 3. april (utendørs)

Frank hører med Fredriksborg og Trøgstad (Lise). Karen hører med NRYF om Hønefoss,
Porsgrunn, om lokale til gren-og dommerkonferanse.
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7. Eventuelt

IMGA konferanse i Florida i november. Inga har fått agendaen og er med digitalt 13 og 14.
november.

8. Innkommende mail

Ingen kommende mailer.

Neste møte: Mandag 22. november


