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1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte

Frank følger opp hengerhjul og låser til hengeren og hører også med Martine i NRYF om å overføre
eierskifte av utstyrshengeren til NRYF. Frank følger opp leie av lokale i Trøgstad i februar og mars.
Ellers OK.

2. Handlingsplan

Inga lager årsberetning til NRYF for 2021. Vi skal lage en liste over prosjekter og ting vi ønsker å
bruke penger på i 2022, og deretter søke om midler for dette. I 2021 har vi brukt mye av midlene
på utstyr, U12 kampanjen og Sparebankstiftelsen konkurransen. Vi har også støttet landslagene
med 2000 NOK per utøver per mesterskap. Vi har fått tilbakemeldinger av NRYF at vi kan gjerne
bruke mer penger på landslagene, og på utgiftene som SU-medlemmene har. Dette kan vi se på.

Vi ønsker å lage prosjekter hvor pengene går ut i klubbene og tilbake til sporten, som
U12-kampanjen. Vi vil fortsette med U12 for neste år. Inga legger ut en post og spør om innspill fra
medlemmene, og så tar vi med disse innspillene til neste møte, hvor vi lander en handlingsplan.

3. Landslag

Evaluering
Inga og Frank har fått gå gjennom evalueringen fra landslagene for sesongen 2021. Vi ønsker å
innkalle landslagstrener til en gjennomgang av evaluering og sportsplan. Frank kontakter henne
om møte og sender over evaluering i forkant.
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Kick Off

Karen har tatt initiativ til å arrangere et Kick Off event for landslagene 11. desember. Dette blir en
samling uten hest, holdt i Norges Rytterforbund sine lokaler i Oslo. Det er en todelt dag, med
foredrag og workshop, og deretter fysiske tester eller trening. Karen jobber med å få til et
samarbeid med en mental trener, som forhåpentligvis blir med fra nytt år og følger opp lagene over
tid.

4. Utdeling av mesterskap

Vi har fått søknad fra Skuterud Rideklubb og Gjøvik Rideklubb på mesterskap.
Vi tildeler Skuterud Rideklubb følgende stevner: Norway Summer Challenge og NM lag. Gjøvik
Rideklubb tildeles NM individuelt. Karen sender mail til de aktive klubbene om NM par og Nordisk
Individuelt.

5. Internasjonale møte

Det var ingen i SU som kunne delta på IMGA møtet i november, da dette ikke ble en prioritert nå.
Vi håper at dette blir noe vi kan dekke opp til neste år. Dette er et ansvarsområde som tar mye tid,
og om vi får flere medlemmer til neste år, så kan vi evt ha en person kun på dette.

Neste møte: Mandag 20. desember


