
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
30.08.2021 og 06.09.2021

Side av sider: 2 Referent:  Karen Houge

Innkalt: Karen Houge, Frank Sørensen

Andre til stede:

Fraværende medlemmer:

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

1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte

OK.

2. Gjennomgang av KRl & KRVI

Det er på tide å gå gjennom KRI og KRVI. Vi ønsker å lage en gruppe som jobber med
reglementet. Vi setter frist på 6. september.

3. Oslo Horse Show

Det blir MG på Oslo Horse Show, og de ønsker å ha landskamp. Sverige og Danmark har fått
forespørsel om å være med. Vi ønsker at landslagstrener tar ut det norske laget, og velger lag ut
fra de åtte landslags rytterne som utgjør senior laget for EM og VM i år.

Karen er hovedansvarlig for Oslo Horse Show, og har fått med Mari Næss til å være medarrangør.
Vi ønsker også stand gjennom NRYF. Karen sjekker opp dette, samt med rekruttgruppa om de kan
være med å arrangere.

4. Sportsplan

Sportsplan må revideres i september. Vi ønsker at landslagstrener er med å utvikler relevante
deler for hennes rolle mot utøverne. Vi ønsker også å ha en workshop hvor et par stykker jobber
sammen med trener om hvordan man kan nå målene i sportsplan. Denne workshopen bør finne
sted etter sportsplan er klar. Frank tar kontakt med Lillann om å være med på dette. Karen hører
NRYF om tidspunkt for dette.
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5. Evaluering

Vi ønsker to spørreundersøkelser hvor man spør både landslagsryttere + foresatte om evaluering
av sesongen 2021, og en undersøkelse rettet mot ryttere og foresatte i miljøet om ris og ros som vi
kan ta med videre i arbeidet for sesongen 2022. Karen gjør dette innen 17. september.

6. Uttak av landslag

Vi ønsker å ha landslagsuttak til høsten i år, men må få sportsplan klar før vi kan utlyser
søknadsfrist. Det vil komme en dato iløpet av høsten.

7. Dommerkonferanse

Vi ønsker å arrangere en dommerkonferanse. Karen kontaker NRYF om lokale i november og
hører med de ulike dommerne om innspill for program. gm

8. Innkommende mail

Ingen kommende mailer.

Neste møte: 27. september


