
 

 
1. Unntaksregler covid for teknisk personell 
2. Budsjett 2021 
3. Handlingsplan 2021 
4. Landslagssamling 27/28. mars 
5. Grenkonferanse 2021 
6. Kommentarer til reglement 
7. Mesterskap: dommer, steward, sted 

 

1. Unntaksregler covid for teknisk personell 

SU Mounted Games mener at de samme unntakene som gjaldt for 2020 skal gjelde også 
for 2021. 

Inga svarer opp Lillann på dette. 

 
2. Budsjett 2021 

Budsjett 2021 er godkjent av SU. Dette er enn så lenge basert på samme tildelinger som 
2020. Tildelingene er ikke gjort enda, så mulig budsjettet må revideres etter tildelingene. 
 
3. Handlingsplan 2021 
Forslag til handlingsplan er utarbeidet og sendt inn til Martine. 
I 2021 vil SU investere mye i nytt utstyr og betale trenere som en utvidelse av de pengene 
vi har fått fra Sparebankstiftelsen. Det vil også fokuseres på U12 og U14, samt utvikling av 
e-læringsmoduler. 

 
4. Landslagssamling 6/7. og 27/28. Mars 
6/7. Mars - 15 stallplasser, må undersøke om det går an å finne flere plasser på annen stall. 
Pris 1200,-. Plasse 10 til landslag og 10 åpne plasser. 
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27/28. Mars - på Fredriksborg 
Camilla avklarer med Lillann hvordan denne treningen skal avvikles. Det er viktig å 
poengtere at det ikke er en konkurranse, men en trening i konkurranseform.  
Det vil ikke bedømmes eller premieres 
 
5. Grenkonferanse 2021 

Søndag 18. April - settes opp som webinar 
Forslag til agenda: 

- Velkommen 
- Presentere SU og komiteer 
- Presentere Landslagstrener 
- Gjennomgang Sportsplan og grunnen til endring 
- SU presenterer; Årsberetning 2020, Budsjett 2020/2021, Aktivitetskalender 2021 
- Inspirasjon fra Skuterud rideklubb - film 
- Rekruttering - U12/U14 
- Gjennomgang endringer reglement, KR VI 
- Hvordan bli dommer i Mounted Games? 

 
Inga jobber videre med å få på plass dette arrangementet. 

 
6. Kommentarer til reglement 

Vi har fått kommentarer fra TKr til de endringene vi har foreslått for reglementet. Disse skal 
alle i SU gå gjennom og kommentere  

 
7. Mesterskap: dommer, steward, sted 
Camilla sender oversikt over mesterskap til Martine. 
Når det gjelder dommere ve mesterskap og andre konkurranser er det viktig at klubbene 
booker dette i god tid. Karen tar en runde med klubbene og ber de få på plass  
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Det er litt diffust hvem som skal ha kontakt med steward-komiteen i forhold til å booke 
stewarder til stevner, klubbkontakt eller terminlisteansvarlig. 
Det ble enighet om at klubbkontakt tar denne kontakten nå.  
Karen sender inn listen over stevner med krav til steward til steward-komiteen ASAP.  

8. Eventuelt 

- Bildekonkurranse - forside FB 
 
Neste møte:  
16. mars 
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