
 

 
 

1. IMGA-saker 

a. FEI survey; Medlemslandene blir bedt om å ta stilling til om medlemskap i FEI er 
fordelaktig eller ei.  
Et forslag er å gjøre research fra andre grener innen i NRYF om hva som er fordeler og 
ulemper, og om dette kommer til å gagne Mounted Games i det lange løp. IMGA informerer 
etterhvert hva som skjer videre. 

b. Intensjon om deltagelse ved World Teams i Australia 2023  
Norge har intensjon om å sende et Open lag til VM Australia. 

c. Ponnihøyde for World Teams i Australia 2023 
Vertslandet ber om bevilgning til å bruke hester over tillatt høydegrense. Dette 
pga.tilgjengelighet på egnede gamesponnier. SU ønsker i utgangspunktet å være 
imøtekommende, men ser det som ufordelaktig, samt vanskelig å avgjøre hvis man ikke vet 
helt sikkert hvordan tildelingen av ponnier/hester vil foregå. Vi har frem til 6. Mars på å bli 
enige om enten positivt eller negativt svar. 

d. Ekstra kost for koronatest under EM i Danmark  

Danmark ser på forskjellige løsninger for å gjennomføre mesterskapet på forsvarlig måte 
ift.corona og smitte-utvikling, enten ved vaksine før man ankommer, eller testing.  I den 
sammenheng er det mulig det må påregnes ekstra kostnader for eventuelle coronatester, 
før og under mesterskapet. Dette gjelder hver enkelt rytter og støtteapparat, og må 
bekostes selv. Skulle man få påvist smitte, må man også påberegne 
karantene/isolasjonsopphold, som man også bekoster selv. NRYF og SU står uten ansvar 
for eventuelle konsekvenser en positiv koronatest vil medføre.  

 
E. Online assistentdommerkurs 
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Det er utformet et online assistendommerkurs som IMGA ønsker å få tilbakemelding på fra 
medlemslandene. Karen og Camilla skal være prøvekaniner på vegne av Norge, og gir sine 
tilbakemeldinger  til IMGA innen 6. Mars.  

 
2. Nye Horsepro - noen krav? 

Det vil være et møte med utviklere denne uka, hvor vi prøver å få opp et opplegg hvor MG 
blir inkludert i horsepro.  Der hvor man også kan legge inn kvalifisering av lett, middels og 
vanskelig klasse, samt resultater. Dette medfører en ikke ubetydelig kostnad å få til, men vi 
vil gjerne se om det kan være mulig å få et slikt system oppe og gå. 
 
3. GamesPro/MG-scoreboard 

Det ville vært fint med en integrasjon og samarbeid mellom Horsepro og Gamespro. Inga 
sender en mail til grunnleggerne av Gamespro ,og hører om interessen for videre utvikling 
av verktøyet. 

 
4. Satsningsgruppetreningene 

Grunnet smitte-utvikling og restriksjoner, ser vi at å gjennomføre den første samlingen i 
februar desverre ikke er forsvarlig. Denne vil derfor bli avlyst (eller i beste fall utsatt hvis 
situasjonen bedrer seg mot slutten av måneden). Vi fortsetter å planlegge påfølgende 
samlinger i mars og april, og håper at koronasituasjonen bedrer seg nok til at vi får 
gjennomført disse.  
 
5. Nye koronavettregler 

SU reviderer koronavettreglene, og poster fortløpende. Det kommer noen nye regler, og 
påminnelser om fortsatt gjeldende regler. SU har ikke ansvar for at disse reglene blir 
overholdt, men vil på det sterkeste oppfordre til at de blir fulgt.  
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6. Teknisk personell 

NRYF ønsker å få opp et e-learning program for assistant dommerkurs. Her trenger vi å få 
sortert nødvendig kommunikasjon og følge opp Lillann fra NRYF, som er veldig positivt 
innstilt og pådriver til å få dette opp og gå.  
 
 
 
7. Oppdatering utstyr 

Vi fortsetter å kartlegge hva som skal kjøpes inn, og hva det er behov for.  
 
8. Grenkonferanse 2021 

SU ser på muligheten for arrangere en digital grenkonferanse. Foreløpig forslag på dato er 
17. April. 
 

9. Eventuelt 

Aktivitetskalender for Mounted Games på rytter.no skal oppdateres, Camilla tar seg av det. 

Inga tar fatt på å fylle ut årsberetningen for MG til NRYF tinget for 2019 og 2020.  

Det er nå åpnet for påmelding på EM individuelt. De norske rytterne som har søkt om 
deltagelse,  er godkjente og kan selv melde seg på.  
 
Neste møte: Tirsdag 16. februar 
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