
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
15.06.2021

Side av sider: 2 Referent:  Karen Houge

Innkalt: Inga Daler, Karen Houge, Camilla Frey, 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.
Frank ser på e-læringsprogrammet forslaget som Anne har sendt oss iløpet av sommeren.

2. Velkommen og oppdatering til nytt SU-medlem
Frank Sørensen har kommet inn som nytt SU-medlem, ettersom Camilla Frey går ut i permisjon. Han
har fått tilgang til Google-konto og admin i NRYF-stevne. Han får oppdatering i
kommunikasjonsplattformen internt i SU, som har fungert godt med jevnlig kommunikasjon mellom
møtene.

De månedlige SU-møtene er stort sett tre timer lange, og legges til rette for å kunne diskutere seg
gjennom sakene ordentlig før man lander på noe. Vi har en god erfaring med dette, og det er viktig at vi
står sammen på sakene vi lander på.

3. Terminliste
Inga slette alle stevner fremover i tid som ligger i Horsepro.
Frank må få bruker på Mounted Games i NRYFStevner. Karen kontakter utviklere om dette.

Henvendelse fra Hurum Rideklubb om å flytte NM individuelt da Fredriksborg må kansellere bookingen
på planlagt dato. Hurum har bedt om å flytte dato fra 31. juli-1. august til 28.-29. august.
SU stemmer ja til dette.

Karen informerer klubbene og oppfordrer til å arrangere sommerstevner.

4. U12 kampanje
I budsjettet har vi satt av penger i budsjettet til å lage en kampanje for U12 klasser.
Vi lager en todelt kampanje, hvor vi deler potten på både rytterne og klubben.
1. På slutten av sesongen kan foresatte til U12 ryttere som har ridd minst tre stevner, melde inn sine
starter til SU, og vil få utbetalt 500 NOK.

2. Klubber som arrangerer minst to klasser i U12 med minst tre startende iløpet av 2021, får utbetalt
5000 NOK på slutten av sesongen.
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Karen lager skjema for innmelding innen 1. oktober. Frist 1. november for å søke. Karen tar ansvar for
å spre info om dette, både nå og mot slutten av sesongen.

5. Utstyr
Nå har vi slalomstolper av tre med fot til fem linjer om vi bruker de orange slalompinnene med stor fot til
femte stople. Vi kjøper flere slalomstolper og isbokser til seks linjer fra Frankrike, som vi tar med opp
fra VM. Frank kommer med et forslag på nye Npatrick. Det er nå kun 4 linjer til sokker. Frank sjekker
opp med Kristin. Vi trenger ni nye sokker.

Inga kjøper kroker og lim til bankrace ringene og flaggene. Frank sender bilde av hvilke kroker som har
blitt brukt i bankracet. Inga tar med sykkeldekk og klipper opp til strikker.

Førstehjelpsskrinet som har vært i utstyrshengeren er utdatert, og er tatt ut. Det er nå klubbene som
har ansvar for dette.

Ide: Ha en utstyrsskrin med verktøy og diverse ting som man ofte bruker for å gjøre enkle reparasjoner.
Da kan klubbene selv gjøre enkle reparasjoner før de leverer fra seg hengeren etter bruk. Dette kan vi
ta opp til høsten.

6. Oppdatering ang landslag
Lagene som skal til EM har hatt infomøte om reise, ting å tenke på ved reiser til utlandet og
forventninger til det å ri på landslaget. Inga har blitt koordinator for reisen og kommunikasjonen mellom
lagene, arrangør og forbundet.

Sundari Bakken har blitt utnevnt som reserverytter for juniorlaget, og Zoe Haave og Maddie har blitt
utnevnt som reserverytter og reserveponni på open laget under EM. Det er viktig at forventningene
rundt reserverytterne er klare før avreise. Inga tar kontakt med Lillann om å lage et forslag på de
sportslige forventningene for reserverytterne, mens Inga lager et forslag om hvordan det økonomiske
løses.

Neste møte: 20. juli


