
 

 
1. Rolleforståelse  
På grunn av definering av roller i Sportsplanen er noen roller endret. Ny rollefordeling ligger 
under. 

 
I forhold til saker som skal besluttes legges det opp til at man stemmer og alle er likeverdige. 
Det skal være fokus på demokratiske avgjørelser. 
Det skal også være rom for å spørre administrasjonen om råd ved behov og se på de 
økonomiske konsekvensene og arbeidsbelastning ved beslutninger. 
 
I mange saker er noen eller alle inhabile, det er derfor viktig at alle reflekterer rundt sin 
inhabilitet ved valg og gjør seg opp en mening om man anser seg som habil eller ikke. 
 
 

 

NORGES RYTTERFORBUND 

Møte i:  
Grenutvalg Mounted Games 

Nr/år: 19.11.2020 
 

Side av sider: 2 Referent: Inga Daler 

Innkalt: Inga Daler, Karen Houge, Camilla Frey 

Andre til stede: Martine Bukier Thorsen (NRYF) 

Fraværende medlemmer: 

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

Roller Navn 
Leder Inga 
Budsjett Inga 
Økonomi Inga 
Reglement Inga 
Godkjenne stevneinvitasjoner Camilla 
Terminliste/HorsePro eller tilsvarende Inga 
Bredde og rekruttering Karen 
Web/SM Karen 
Teknisk personell Inga 
Landslagstrenere Camilla 
Landslagleder - U17 og Open Inga 

Satsningsgruppe - Rekruttering til Landslag Camilla 
Representasjonsridning KOHS/NHF/Dyrskun Karen 
International kontakt Inga 
Kontakt rideklubb Karen 
Utstyrsansvarlig TBA 



 

 
2. Gjennomgang av søknader om mesterskap fra klubber  
Søknad fra: 

- Skuterud Rideklubb - NM Par og NM lag, invilges 
- Hurum Rideklubb - NM Individuelt, invilges  
- Gjøvik Rideklubb - NM Individuelt, men på andre datoer 
- Borge Rideklubb trakk sin søknad om Nordisk Individuelt og NSC 

 
Ingen søkere til Nordisk Individuelt og NSC. 
 
Karen har kontaktet Gjøvik, Hurum og LSRK for å høre om de kan inngå et samarbeid om 
Nordisk Individuelt og NSC. Hurum er positiv til NSC og Gjøvik er positiv til samarbeid. 
Dette jobbes det videre med å få på plass. 
 
Klubbene sørger for selv å skaffe dommer, OD, TD. 
SU melder inn til stewardkomiten. 
  
3. Utstyrshenger og plan for den  
Proiriteringsliste: 
Vi ønsker å oppgradere en del av utstyret som flasker, tennisball kjegler, flagg, søppel, Npatrick, 
søppelpinne, osv.  
 
Inga lager en oversikt på pris for oppgradering av utstyret, og deretter en prioriteringsliste på 
hva som skal oppgraderes og når.  
 
Hengeren kan stå på Skuterud over vinteren. SU ønsker en Utstyrsansvarlig og videre plan for 
håndtering av hengeren diskuteres videre når dette er på plass. 
 
Det er noe utstyr som trenger å oppgraderes ASAP. Inga ber om tilbud fra Frank på dette. 
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4. Landslag  
a. Tiltak for landslag pga covid-19 
På grunn av situasjonen må SU se på tiltak for å løse treningssituasjonen. Det er lite 
sannsynlig at Dee kan komme til Norge første del av 2021 og det vil derfor bli lite 
hensiktsmessige treninger. Det ble bestemt at vi må se på en løsning med trener i Norge for 
begge lagene i 2021. Dee får informasjon om at hun ikke får engasjement for 2021 og at 
dette ene og alene er på grunn av den situasjonen verden nå befinner seg i. Løsningen for 
2021 blir i utgangspunktet midlertidig og vi vil etter sesongen evaluere og bestemme 
hvordan vi går videre for 2022 osv. 
Det er en fordel om vi kan få samme trener for senior og junior. 
 
b. Juniortrener  
Se punktet over. 
 
c. Oppmann  
Sende mail til foreldre/foresatte til juniorlaget og spør om det er noen som er interessert i å 
være oppmann. Karen hører med open laget. Lise er interessert. 
 
d. Kick off  
Landslagene organiserer dette selv. Dessverre kan ikke begge lagene være sammen nå på 
grunn av Covid-19. 
 
e. PT 
Vi har fått inn en søknad fra en PT om det er interesse for å ha et tilbud for 
landslagsrytterne  
Seniorlaget diskuterer saken på open laget sin kick off 20. nov. Camilla kontakter junior 
foresatte. 
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f. Lag under VM 2021?  
Karen og Camilla undersøker muligheter for eventuelt å låner ponnier og legger en 
eventuell plan. Frist til neste møte. 
  
g. Retningslinjer for oppfølging av landslagstrener  
- Ta dette med i neste møte 
 
h. Uttak av EM individuelt ryttere 
Det er ikke WC på EM, så de som har søkt individuell plass kan melde seg på når 
påmeldingen åpner. Rytterne får mail med informasjon. 
 
5. Oppdatering fra IMGA-møte  
Ta dette med i neste møte 
 
6. Handlingsplanrapport 
Inga lager utkast og sender til Karen og Camilla for gjennomlesing. 
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