
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
13.05.2021

Side av sider: 2 Referent:  Karen Houge

Innkalt: Inga Daler, Karen Houge, Camilla Frey

Andre til stede:

Fraværende medlemmer:

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

1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte
OK.

2. Plan for utenlandsreiser (EM/VM)
Viktig å kommunisere til alle lag at reisene til EM og VM. Det er viktig at lagene er selvdrevne og
planlegger reisen selvstendig. Det er mange som skal på en ukes reise for første gang, så fint å
dele erfaringer. Camilla lager et utkast med en liste med ting man bør tenke på ved utenlandsreise,
staller, overnatting, fôring, logistikk, ect. Sender dette til oppmennene, og så setter vi opp møte på
neste landslagstrening og tar en runde for å forberede lagene om erfaringer og reise.

Om lagene ønsker å ha en frist på å bestemme om man skal reise eller ikke, med tanke på
karantene i etterkant eller ikke, så må hvert lag avtale en frist seg i mellom. Oppmennene må lede
dette. Det må sjekkes opp med Danmark om det er mulighet for reserveponnier under EM, og
Camilla sjekker om det er mulig å refundere pengene etter påmeldingsfristen 18. mai.

Inga lager et grov-budsjett for EM og VM for ekstra kostnader knyttet til trener. Camilla sjekker opp
med trener om plan for reise og overnatting.

3. Innkjøp til utstyrshengeren
Det var dugnad forrige uke. Det gikk veldig fint, og vi er veldig takknemlige for de som ble med å
hjalp til. SU godkjenner innkjøp av div ting

Utstyr: Karen bestille søppel og flasker fra PG Sports i England. Karen lager Npatrick.

Vi har prøvd en ny type isbokser fra Diplom Is, men dessverre var de er veldig annerledes enn
internasjonalt. Derfor spør vi Pony Materials om det er mulighet for å kjøpe inn isbokser uten fyll.
Hvis det ikke går, så henter vi dem på VM i Frankrike.

Det er inn to dekk, så alle blir like.



NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
13.05.2021

Side av sider: 2 Referent:  Karen Houge

Innkalt: Inga Daler, Karen Houge, Camilla Frey

Andre til stede:

Fraværende medlemmer:

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

4. Oppdatering fra E-læringsmøte
Inga har hatt møte med NRYF, Eivind Kjuus og Anne Strøm. Det har startet en utvikling av et
e-læringskurs for KRVI, og vi er veldig takknemlig for at de er med å bidrar her.

5. Oppdatering fra NRYFstevne
Karen har hatt møte med utviklerne til NRYFstevne, og har lagd en plan for hva som skal inn for
MG. Mulighet for å legge inn stevner i terminlista er nå oppe. 11. mai hadde vi også et møte med
utviklerne og en representant fra klubbene, og gikk gjennom hele hvordan man legger inn stevner
der.

6. Endring i SU pga permisjon
Vi fått en henvendelse fra Frank Sørensen om å gå inn som vikar for Camilla Frey fra 1. juli. Dette
er vi glade for. Vi ønsker at Frank blir med på neste møte i juni.

7. Innkommende mailer: Skuterud Rideklubb
Skuterud Rideklubb har kommet med en henvendelse til SU. Vi må sjekke med sportssjef i NRYF
om hun godkjenner en uttalelse fra SU i forbindelse med dette.

Neste møte: Tirsdag 15. Juni


