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Agenda

- Martine Thorsen

- Introduksjon av SU og de nye landslagstrenerne

- Landslagene og oppdatering av sportsplanen

- Gjennomgang av aktiviteter og regnskap 2021

- Endringer i reglement 2022

- Reise med hest, grensepassering

- Rekruttering og Sparebankstiftelsen 2021

Gjennomgang

- Martine Thorsen

Martine har fulgt mounted games i mange år som kontakten til SU i NRYF, hun har

sin siste dag i stillingen den 31.mars 2022. Det vil komme inn en erstatning, men

stillingen er pdd. Ikke satt.

Martine presenterer NIF’s #STOPP kampanje mot mobbing og trakassering, som

er et tiltak for å gjøre idrett en god plass for alle. NRYF er deltakende i kampanjen.

- Introduksjon av SU og de nye landslagstrenerne v Inga
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SU 2022 består av Inga Daler, Karen Houge og Hedda Stadheim. Hedda er ny i SU

fra 2022.

Rory Prime er ny landslagstrener for Open laget, Sofie Houge er ny

landslagstrener for JR laget.

Aktuelle nettsider er rytter.no og nryfstevne.no

Rekkruteringskomiteen består av: Karen Houge og Nalinn Strand

Internasjonal kontakt i IMGA har ikke SU kapasitet til pr 2022, om det er noen

som har interesse for denne stillingen utenfor SU ber vi vedkommende ta kontakt,

engasjement er veldig velkomment.

- Landslagene og oppdatering av sportsplanen v Karen

Lillan Akselsen har trukket seg som landslagstrener. Rory Prime er ny

landslagstrener for Open laget, Sofie Houge er ny landslagstrener for JR laget.

Endringer i landslagstroppene: Heidi og Iben har trukket seg fra Open, Hedda og

Lotte har kommet inn i troppen. Amalie har trukket seg i JR, Sam har kommet inn i

troppen for JR.

Karen gir en gjennomgang i sportsplanen, denne finnes for gjennomlesning på

rytter.no
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Det er satt opp satsingsgruppetreninger i februar, mars og april. Hvor i april blir

det tatt ut endelig landslag. Landslagstroppene har i år blitt engasjert til å

arrangere treningssamlingene, og fått muligheten til å tjene inn midlene til

startavgiften til internasjonale mesterskap.

Innkomne spørsmål: Hvorfor tas det ut en tropp på 7? for så i november dele dem

i 5(på laget) og 2(reserve).  Istedenfor å beholde det som en tropp på 7. Dette kan

virke splittende.

Svar: Forrige landslagstrener har laget et opplegg, som ble implimentert i

sportsplanen 2022. Dermed følger vi den. Sportsplanen er oppe for revidering

etter endt sesong hvert år, det er fint med innspill.

Karen Houge har tatt engasjement for gjennomføring av to samlinger uten hest,

dette har gitt viktige byggesteiner i fundamentene for landslagstroppene.

Det gjennomføres i år fysiske tester av landslagstroppene, for å gi en klarhet i

hvor trente rytterne er og gi motivasjon til fysisk aktivitet hos rytterne.

Roller rundt landslagene: Trener, oppmann og koordinator fra SU (Hedda).

Mentaltrener Eline Aase er i år engasjert i landslagstroppene.
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- Gjennomgang av aktiviteter og regnskap 2021

● Det ble kun gjennomført samlinger for landslag i 2021, pga. Restriksjoner i

forbindelse med covid.

● Det ble avholdt 7 UK stevner og 3 L stevner

● Det ble avholdt 12 møter i SU

● MG var representert på KOHS

● Det ble avholdt reglements samling

● Det ble gjennomført store innkjøp av nytt utstyr fra pony materials til

utstyrshengeren slik at utstyret blir likere det internasjonale utstyret. SU

ønsker å fortsette å oppgradere utstyrshengeren i 2022.

● Det ble gjennomført u12 kampanje, som et rekrutteringsarbeid.

● SU ga støtte til instruktører i 2021 for rekrutteringsarbeid.

● I 2022 vil ikke UK stevner være kvalifiserende, det er kun D stevner eller

høyere som er kvalifiserende. Dette står i KR1, SU-MG har kommet med

tilbakemelding på ønske om at UK skal være kvalifiserende.

Inga gjennomgår regnskapet for 2021.

SU MG ønsker innspill til handlingsplan 2022.

- Endringer i reglement 2022 v Inga

KRI (gjeldende for alle grener i NRYF) og KRVI (gjeldende for mounted games)

ligger tilgjengelig på rytter.no
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Endringer i KRI for 2022 er ikke publisert enda, dette vil dermed ikke kunne

gjennomgås i dag, men det oppfordres til å lese dette når det kommer ut.

Hver enkelt har ansvar for å holde seg oppdatert på reglement.

Det kommer endringer i Tillegg  5 i KR1, dette gjelder teknisk personell for

mounted games. Svært relevant for assistentdommere og dommere (og alle

andre).

Endringer i KR6 (finnes å lese på rytter.no)

- Noen definisjoner er endret, Omgang har blitt til grunnomgang, sesjon er

blitt til heat. Dette er gjort for å bedre samsvare med internasjonale

standarder.

- Aldersklassene er: U12, U15, U18 og senior

Innkommende spørsmål: Kan en hest gå stevne og minigames?

Svar: Ja, minigames er ikke definert som en egen klasse i reglementet, og vurderes som

pauseinnslag. En hest kan ikke gå to klasser på et stevne.

- Det er ikke påbudt med sikkervest i mounted games, men det er anbefalt.

- Under fremridning kan andre farger på rideantrekk brukes.

- Krav til hjørneflagg er fjernet. De er ikke relevante for MG konkurranser.

- Regel om publikummets avstand til konkurransebanens gjerder er fjernet. Man

trenger ikke lenger holde 5 m avstand til gjerdet.
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- Reise med hest, grensepassering v Lise Tofteberg

Man kan passere grensen med hest ved hjelp av midlertidig eksport eller ved

ATA-Carnet.

Eksport ut av Norge er en ting med midlertidig eksport, men import i et annet

land kan by på ekstra kostnader og utfordringer.

ATA-Carnet er kun gjeldende for konkurranser.

Avtale om forenklet grensepassering. Nytt er at man må legge ved

egenerklæringsskjema. Pdd. inneholder ikke denne avtalen mounted games.

Reiser uten overstående avtale innebærer helsesjekk av veterinær fra mattilsynet

innen de siste 48 timene før avreise. Dette attesten koster omlag 1300 kr (gyldig i

10 dager, er man borte lengre må man ha helseattest for å reise hjem igjen). Nytt

i 2022 er at man må legge inn reg-nummer for gården der man står

oppstallet/skal konkurrere.

Reise til Enland: Krever transit-papirer grunnet Brexit, legges inn i bestilling av

Carnet.

- Rekruttering og Sparebankstiftelsen 2021 v Karen

Under samarbeid med sparebankstiftelsen fikk SU gleden av å dele ut 6

utstyrspakker i 2021 til lovende MG miljøer i Norge. Under prosjektet fikk vi utdelt
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60.000 øremerket til å skape vekst til miljøet. Gjennom prosjektet har vi nådd ut

til 90 ryttere som prøvde MG for første gang, hvorav flere har startet stevner.

Rekruttering under pandemien har blomstret, effekten synes blant annet på

@mga.norwayofficial instagram hvor man ser en stor vekst i treninger det går an å

melde seg på rundt omkring i Norge.

SU er veldig åpen for innspill til rekrutteringstiltak.


