
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
29.06.2022

Antall sider: 3 Referent:  Lene Merethe
Hansvoll

Innkalt: Karen Houge, Hedda Stadheim, Mari Næss, Lene Merethe Hansvoll og Stian Hennie

Andre til stede: Rebekka vår nye kontaktperson fra rytterforbundet

Fraværende medlemmer:

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
NRYF, rytter.no

1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte

OK.

2. Velkommen til NRYF-kontaktperson
I NRYF har vi fått en ny kontaktperson Rebekka. Vi introduserte oss, slik at hun fikk litt bakgrunn p på
hvem vi er og vi med henne.

3. Teknisk personell

Stian og Mari har vært på rytterforbundet i møte med Lillann Jebsen som er ansvarlig for teknisk
personell for MG og alle grener. Gikk gjennom hva vi ønsker fremover, planlegging for utdannet teknisk
personell. Ble vist hva andre grener gjør, gikk gjennom regler. Nytt møte er satt 18.august Stian, Mari,
Geir Harald, Eivind og Lillan for å planlegge veien videre.

Vi lager en utdanningsplan for linjedommere og dommere.

Per nå sender vi inn skjema på slutten av året for de konkurransene vi har stått linjedommer på, som
skrives inn manuelt på alle linjedommere og dommere. Vi trenger et mer effektivt skjema. Vi ønsker å
komme i dialog med rytterforbundet og utviklerne av Equipe, slik at også MG kan komme inn i det
systemet.

Det ville vært fint om vi kunne gi en oppmerksomhet til både Eivind og Inga for jobben de har gjort. Mari
og Stian ordner det på vegne av SU.

4. Gjennomgang og oversikt på budsjett fra 2021

Vi gikk gjennom regnskapet fra 2021, slik at alle i SU og Rebekka får oversikt på hvor mye vi har å
bruke på de ulike postene. Gjennom året fyller Karen inn utgifter for 2022 jevnlig, slik at vi alle har
oversikt gjennom året. Totalbudsjettet ligger på 107 000 NOK.
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5. MG for kjepphest

Miljøet blir større og større. Det var i fjor et møte med Rytterforbundet i denne forbindelse. De ønsker
en pakke som kan sendes ut til rideskolene, slik at de kan sette opp grenen. Filmer og oversikter er
sendt til Rytterforbundet fra Karen, men de er aldri publisert eller sendt videre. Karen ønsker å ta opp
tråden på dette, og om noen i SU kan holde i dette og følger opp.

Lene Merethe tar ansvar her. Det innbærer å følge opp for NRYF, få materiale sendt til rideklubber,
samt se over det materialet om noe skal endres.

6. MG på NHF & KOHS

NHF er første helgen i desember 1-4.des. Karen holder i det. Mari, Stian og Lene Merethe blir med på
admin siden. Vi setter opp et eget møte tidlig høst. Ønske om å få trykket opp T-skjorter, klistremerker,
osv.

6. Innkommende mail

Det er kommet inn forespørsel på vi kan godkjenne et bitt/sidestykke (Baby Fulmer) inn i regelboka. SU
har ikke mandat til å endre på regler underveis i sesongen, men vi tar med innspill for endring av KRVI
til regelendringsmøte til høsten.

Om straffepoeng ved manglende linjedommer. Det står ikke i KRVI at man kan trekke 5 poeng dersom
rytter ikke stiller med linjedommer. Under internasjonale arrangement følger vi de internasjonale
reglene, der er det 5 poeng trekk dersom ekvipasjen ikke stiller med linjedommer. Feks Norway
Summer Challange og Nordisk Individuelt.

Videre saker fra forrige møte:
7. Steward

Stian lager en oversikt på frister som kommer gjennom året. I år har det vært vanskelig å finne
steward 2. Til høsten bør vi oppfordre klubbene til å sette terminlisten tidlig, slik at man får booket
inn steward tidligere. Det vil være lettere å planlegge om samtlige rideklubber setter opp sine
stevner tidligere.
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8. Utstyrshenger
Hedda lager en check in / check out-survey og et infoskriv for dem som booker utstyrshengeren.

Salompinnene vi bruker er kjøpt fra Pony Material i Frankrike. Om noen skulle brekke, så
selges ikke den størrelsen i Norge. Stian har laget en avtale med en som kan spesiallage slike
trepinner ved behov. Det er helt supert!

Hengerens eierskap skal/bør være NRYF utstyrshengeren, slik at vi får dekket forsikring. Stian
sjekker opp dette.

Karen hører med klubbene om det er interesse for å kjøpe inn en spraymaskin. Vi har allerede
en kalkmaskinen, og det er viktig at de som bruker den får en innføring i hvordan den funker
før bruk - ellers blir den fort ødelagt.

Annet

Lene har fikset t-skjorter som skal trykkes opp og selges under Nordisk Indivudlet som et
testprosjekt. Nora Tellåsen har designet logoen/trykket. Om dette blir suksess kan vi lage slike
t-skjorter til KOHS og NHF.

Neste møte: Tirsdag 09. august


