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1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte

OK.

2. Landslag

Karen gjennomførte Kick Off samling for landslagene 11. desember hos Rytterforbundet på
Ullevål og Norges Idrettshøgskole. Tilbakemeldingene fra rytterne og foresatte var veldig
positive, og Karen arrangerer ny samling lørdag 12. februar. Mari Hoffgaard er booket inn for å
holde foredrag om magesår, fôring under reise og av konkurransehester, det blir også
workshop med lagene og felles fysisk trening.

Det er veldig positivt med slike intiativer, men også viktig for SU å presisere at Kick Off
samlingene uten hest er i utgangspunktet ikke noe SU gjør. Det er et felles ansvar hos
landsrytterne å bidra med positive initiativer, og oppfordrer rytterne til å tenke igjennom om
man kan bidra med noe. Om Karen fortsette å skal holde i dette videre, så mener SU at det
burde ligge noe betaling i det for henne.

Landslagene arrangerer satsningsgruppe treningene 19-20. Februar og 19-20. Mars. De
avholdes på Solberg Gård i Trøgstad. Da vil inntektene gå til lagene. SU arrangerer på
Fredriksborg 2-3. april.

Ny landslagstrener
Vi har sett at det er behov for å øke landslagsstallen med en landslagstrener. Derfor har vi
engasjert Rory Prime som landslagstrener for open landslaget, og Lillann Akselsen fortsetter
som trener for juniorlandslaget. Vi tror det vil være svært positivt for lagene å ha hver sin
trener, og gleder oss til samarbeidet med begge til neste år.
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3. SU til neste år

Vi har mottatt en søknad i tillegg til Karen og Inga. Det betyr at det blir tre stykker i SU til neste
år. Inga sender mail til NRYF for å høre når de behandler søknadene.

4. Handlingsplan

Vi skal sende inn en liste til NRYF i starten av januar med hva vi ønsker å bruke
breddemidlene på i 2022. Vi har utlyst at vi ønsker innspill på tiltak som breddemidlene skal
brukes, men har ikke mottatt noen innspill.

Det er viktig at klubbene arrangerer stevner, derfor ønsker vi å legge penger i dette.
U12-kampanjen fortsetter, samt at vi søker støtte til en rekrutteringskampanje, både for
definerte klubbtreninger og for rekruttering av ryttere som blir kvalifisert gjennom sesongen. Vi
ønsker å søke støtte til utstyrspakker til klubben og sette av penger til utstyrshengeren.

Om vi får tildelinger, så lager vi konkrete retningslinjer og utlysninger for hver konkurranse.

5. Året er over
Det har vært et bra år for MG Norge, og opplever at medlemmene er fornøyde. God
kommunikasjon og gjennomsiktighet er viktig, og vi er takknemlig for at miljøet tar imot nye
ryttere på en hyggelig og åpen måte. Vi takker for godt samarbeid i år, og gleder oss til neste
år.

Neste møte: TBA 2022


