
 

 
 

1. Landslagstrener 
Det har kommet flere gode søknader. Vi tar kontakt med aktuelle kandidater for en prat før 
jul. Camilla tar kontakt. 
 
2. Teknisk personell 
Vi har fått påpekt fra Lillann om at all teknisk personell må være verifisere, og Inga gir svar 
på dette. Det er viktig at dette følges opp i 2021. 
 
3. Status utstyrshenger 
Utstyrshengeren må oppgraderes. Vi har ca. 20 000 NOK igjen fra budsjettet i 2020, og vi 
ønsker å bruke dette til å oppgradere MG hengeren. Vi ønsker å kjøpe større flasker, 
plastikk flagg, plastikk søppelpinne, Npatrick, carton og slalompinner med fot. Vi ønsker å 
bestille noe fra utlandet, så det blir samme utstyr som internasjonalt. Har laget en liste som 
vi har gått igjennom hva utstyr, og noe kjøper vi i norge og noe kjøper vi i utlandet.  
 
4. Sparebankstiftelsen 
Mottatt 60 000 NOK i støtte til en konkurranse for å øke rekrutteringen til sporten. Vi gikk 
igjennom hva som skal kjøpes inn til utstyrspakkene og budsjett.  
 
5. Terminliste 
Sverige har nå avlyst alle stevner ut 30. Juni 2021, og Nordisk Individuelt er 26-27. Juni, og 
dermed kan det være vanskelig for svenskene bli med. Det er lurt å tenke fremover, og 
Karen tar kontakt med arrangørene for å høre om en plan-B. 
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6. Satsningsgruppetreningene 
13. og 14. februar kjører vi første satsningsgruppe samling, såfremt det kan gjennomføres  i 
tråd med nasjonale retningslinjer for smittevern i forhold til Covid-19. Vi har enda ikke fått 
svar fra NRYF på anlegg som kan få billigere. Videre ønsker vi samlinger i starten og 
slutten av mars. Akkurat dato lander vi når vi får booket sted. Annonsering av steder 
kommer fortløpende. 
 
7. VM lag 2021 
Camilla og Karen har sjekket opp med flere i UK og Irland om å låne ponnier til å stille et lag på 
VM, og har funnet flere muligheter. Vi hadde en runde om vi skal gå videre med å utlyse 
muligheten for å stille et lag med et par låneponnier til VM 2021. Vi gjorde en avstemning hvor 
det ble to stemmer for, og en imot. Inga stemte imot pga for mye arbeidsmengde allerede i SU. 
 
 
8. Øvrige punkter 
Det tærer på at vi er få mennesker i SU med tanke på alle arbeidsoppgaver som gjøres på 
frivillig basis. Siden det ikke har vært noen nye som har meldt seg, så ønsker vi å gå ut og 
utlyse om noen kan være med å jobbe med på prosjektbaserte oppgaver: 
- Utarbeide E-learning material 
- Planlegging og gjennomføring av grenkonferanse i slutten av mars.  
- Utstyrsansvarlig 
- Assistentdommer og dommerkurs i 2021 
 
Neste møte: 12. Januar 2021 
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