
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
13.04.2021

Side av sider: 2 Referent:  Inga Daler

Innkalt: Inga Daler, Karen Houge

Andre til stede:

Fraværende medlemmer: Camilla Frey

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
NRYF, rytter.no

1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte
OK.

2. Integrering av MG i nryfstevne.no
Det må planlegges utvikling for systemet, for å sette opp parameterne for MG. Inga har laget et forslag
til integrasjon. Vi ønsker å få med utviklerne av gamespro på møte om dette. Karen tar kontakt med de
ulike “partene” for å få opp et felles møte. Enn så lenge bruker vi den tidligere versjonen av horsepro
og påmelding i gamespro.org. Basert på møtet og videre behandling, så må SU gjøre en vurdering hvor
stort omfang vi ønsker å jobbe videre med, basert på ressurser.

3. Grenkonferanse 2021
Grenkonferansen er nå på søndag 18. april. Karen sender mail til alle aktive klubbene og minner om
grenkonferansen, samt legger ut på sosiale medier. Vi snakket oss gjennom programmet og hvordan vi
gjøre det.

4. Tildeling
Vi har fått tildeling fra NRYF for 2021 og har fått totalt 107 000 NOK. Dette er 20 000 NOK mer enn
2020. Vi har fått gode tilbakemeldinger gjennom hele fjoråret. Det er veldig hyggelig at SU sitt arbeid
blir satt pris på.

5. Utstyrsansvarlig
Vi har fått en forespørsel om en som kan være utstyrsansvarlig. Vi har allerede funnet en løsning på
hengeren og oppfølging i 2021.
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6. Internasjonale saker
Vi har fått nyhetsbrev fra IMGA. Vi deler dette ut på SU sin FB-gruppe.

7. Innkommende mails

A. Vi må ha vikar fra Camilla fordi hun skal ut i fødselspermisjon, og vil fratre sin posisjon 1. juli.
Inga ønsker å gå ut av SU i utgangen av 2021 fordi det er vanskelig å kombinere med jobb og
familieliv, dette pga det er så få medlemmer å fordele arbeidsoppgavene på i SU.

B. Forespørsel fra Skuterud Rideklubb om å arrangere stevne, og legge stevneinvitasjon ut 12
dager før stevne. Det er godkjent.


