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1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte
OK.
Frank ser på e-læringsprogrammet forslaget som Anne har sendt oss iløpet av sommeren.

U12-kampanje: Karen har informert klubber, men skal lage materiale for PR ut i miljøet.

Utstyr: Frank drar til Skuterud og ser på div MG-utstyr fra punktet om utstyr.

2. Linjedommerkurs i Mysen

Folkenborg Hestesportsklubb holder dommer og linjedommerkurs 24-25. Juli. De har søkt om
7100 NOK i støtte for kurset fra SU. Vi innvilger dette.

Det har kommet forespørsel om en som blir 18 år i 2022 kan ta linjedommerkurset, og få
autorisasjon - tross for at vedkommende er under 18 år. SU diskuterte mulighet for å ha en
lærlingordning for assistentdommer for dem under 18 år, men ønsker å diskutere dette videre med
andre fagpersoner og NRYF, spesielt på hvordan det løses med ansvar for skader, forsikring, ect.
Frank sjekker opp dette videre.

3. Grensepassering ved MG-stevner

Det er en avtalen om forenklet grensepassering for konkurransehester i Norden, som gjør at man ikke
trenger helsesertifikat fra Mattilsynet ved konkurranser i de nordiske landene. Mounted Games står
ikke på lista over grener som er inkludert i den avtalen. Lise Tofteberg har kontaktet oss ang dette, og
har tilbudt seg å jobbe for Mounted Games inn på denne lista. Vi takker ja til dette, og er veldig
takknemlig for at hun kan hjelpe til der. Karen videresender henne info om kontaktpersoner i NRYF og
ønsker å bli satt på kopi under videre utvikling av denne saken.
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4. Oslo Horse Show

Karen kontakter Morten Aasen i Oslo Horse Show for å høre status. MG er satt opp i programmet
lørdag og søndag. Hvis det blir lag, så ønsker Danmark å stille med et lag. Vi avventer med å
bestemme om det blir lag eller par-konkurranse til vi vet status på arrangementet - både
internationalt og publikum messing.

5. Vikarierende medlem og leder i SU

Inga går ut i permisjon på ubestemt tid, og SU har søkt nytt medlem. Vi ønsker folk som ønsker å
være med å bidra til å bringe sporten fremover, og at vi får med medlemmer som har ulike
synspunkter og erfaringer. For å videre med hvem som går inn som vikarierende leder, så ønsker
vi å få en bedre oversikt over konkret arbeidsoppgaver lederen har per nå.

6. Innkommende mail

Kongsberg Rideklubb og Folkenborg Hestesportsklubb har søkt om å få låne utstyr til stevner i juli og
august. Dette sier vi ja til. Karen legger ved skjema som man skal fylle ut ved leie av hengeren. Ønsker
å standardisere rapportskjemaene for utstyrshengeren.

Neste møte: 16. august


