
 

 
1. Status på Sparebankstiftelsen - rekrutteringsgruppa 
Har fått seks pakker fra Frank. Martine fra NRYF er med i starten for å få en status på betalinger i 
forhold til Sparebankstiftelsen. Inga har kjøpt noe utstyr fra Frankrike også. 
 
Det har startet opp i Kongsberg Rideklubb og Stall Dal i Trøgstad. Trenerne vi har fått med er Lotta 
Daler, Lise Tofteberg, Jeanette Hyving, Camilla Frey og Zoe Haave. 
 
Tutorial filmene som Karen har laget kan brukes som en digital pakke. Vi ønsker å bruke ressurser på å 
få de siste ferdig og laste dem opp på YouTube, så de blir enda mer tilgjengelig. 
 
2. Gjennomgang av referat/forrige møte 
Gått igjennom og alt er utført.  
 
3. Landslagsklær 
Alle landslagslagene har fått link til innkjøp av landslagstøy fra Kingsland og Skoies. Den obligatoriske 
pakken er veldig stor og en del ting som ikke er relevant for MG, ettersom man også har 
landslagsdrakter.  
 
Som landslagsrytter skal man ha enten en vest og/eller jakke fra NRYF´s pakke. Martine kontakter 
Skoies om å minimere størrelsen på den obligatoriske pakken. Camilla kontakter oppmennene for 
lagene om endring av obligatoriske klær. 
 
4. VM lag 2021 
Frankrike har sendt ut ønske om å arrangere VM lag i august siden Skotland har avlyst VM lag, og 
IMGA ønsker at landene stemmer. SU stemmer ja. 
 
5. Utstyr 
Inga har bestilt nytt MG-utstyr fra Frankrike. Da går vi over til slalompinner med fot, plastflagg, osv.  
Ettersom vi ikke har fått noen respons på folk som kan være utstyrsansvarlig så kjører vi heller to 
dugnader i året. Vårdugnaden blir tirsdag 4. mai klokka 17.00 på Skuterud Gård. Karen og Camilla 
holder i dette, og inviterer andre medlemmer til å være med. Her skal gammelt utstyr byttes ut med 
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nytt. 
 
6. Grenkonferansen 
Søndag 18. april kjøres et halvdags webinar.  
For å holde utgiftene og gjør arrangementet gratis for medlemmene, så kan vi ikke betale noen for å 
holde foredrag. Derfor kommer kun vi i SU til å holde det. 
 
Karen lager event og påmeldingsinfo. Karen holder i deltagerliste, ect. 
 
Agenda og tidsprogram: 

- Velkommen 
- Presentere SU, komiteer og landslagstrener (10 min) 
- Gjennomgang Sportsplan og grunnen til endring (30 min) 
- SU presenterer; Årsberetning 2020, Budsjett 2020/2021, Aktivitetskalender 2021 (30 min) 

Pause  
- Gjennomgang endringer reglement, KR VI (90 min) 

Pause 
- Sparebankstiftelsen prosjekt (10 min)  
- Inspirasjon fra Skuterud rideklubb (10 min)  

 
7. Innkommet mail 
Fått mail om at noen som opplever en del fordommer og mangel på kunnskap om MG i hestemiljøet. 
Dette er viktig å være klar over, og viktigst av alt - at alle MG-ryttere bidrar til å dele kunnskap og være 
gode representanter både innad og utad. Martine kontakter Rebecca i NRYF/Hestesport om legge ut 
noen av filmene som har blitt lagd på deres plattformer. Fordi vi er få personer i SU, så har vi ikke 
kapasitet til å ha en medieansvarlig, men fint å ha i bakhodet når man legger ut ting, under intervjuer og 
på arrangementer som NHF og KOHS.  
 
Neste møte: 13. April. Klokka 19.00 
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