
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
09.08.2022

Antall sider: 6 Referent:  Lene Merethe
Hansvoll

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

Andre til stede:

Fraværende medlemmer:

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

1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte

OK.

2. Oppfølging av stevnerapporter.

Vi ønsker å forbedre kvaliteten på stevnene våre. Få av tilbakemeldingene som er meldt, er tatt til
følge, grunnet mangel på system for videreførelse av tilbakemeldinger. Eksempelvis mangel på
bruk av nummerlapper. Ettersom vi har ulike arrangører til stevnene vil vi i SU gå igjennom
stevnerapportene og lage en felles “huskeliste” som sendes til arrangørene. Dette er for å unngå
forplanting av avvikene. Mari har tatt ansvar for dette.

SU skal godkjenne alle stevneinvitasjoner fra D-stevner og oppover. Stevneinvitasjonene skal
legges ut senest 14 dager før konkurransen starter.

SU leser gjennom, sjekker at alle punkter er riktige og gir en skriftlig tilbakemelding på at
stevneinvitasjonen er godkjent/ikke godkjent til kommende arrangør. Det er ønskelig at stevne
invitasjoner sendes til SU mailen og ikke til SU medlemmers private mailer.

NRYFstevne - hvordan huker vi av for at invitasjonen er “godkjent”. Lene Merethe kontakter
teknikerne på NRYF og sjekker opp dette. Hedda går gjennom invitasjonene og gir arrangører
tilbakemeldingene, huker av inne på NRYF stevner når vi får det på plass.

Det har i år vært arrangert veldig få stevner, og vi ønsker ikke at klubber skal vegre seg for å
arrangere.
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3. Evaluering av landslagssesongen

Svarprosent ca 50% Svarfrist er 10.08.22.

Oppsummert har samling uten hest fått mye positive tilbakemeldinger. Uttaksformen og tidspunkt
må diskuteres med de nye trenerne. Hvordan kan lagene få trent mer sammen før sesongen
starter.

4. Landslagstrenere 2023

Vi har per dd ingen trenere til lagene og må ut med en utlysningen. For/mot argumenter for en
utenlandsk trener VS en norsk trener. Det er ønskelig med en trener for junior og en trener for
senior. Kostnaden for en utenlandsk trener er betydelig større enn for en norsk trener, men vi ser
på det som relevant og også søke utover Norge.

Hedda har skrevet et søknadsskjema for potensielle trenere. Stillingsutlysningen postet snarest
gjennom rytter.no. Søknadsfrist er satt til 01.09.22

5. NM par

Vi prøver å arrangere NM par med hjelp fra ulike klubber. Nora fra Ski Rideklubb, Lene Merethe fra
Kongsberg Rideklubb, Stian og Mari fra Gjøvik Rideklubb kan være med å arrangere. Karen kan også
hjelpe til i forkant. Vi prøver å finne et passende anlegg. Lene sjekker med Hønefoss og Vallermyrene.
Veldig mange av de store utebanene har et type vannanlegg fastmontert på banen(fontene, vanngrav).
Dette viser seg å være en problematisk utfordring for grenen vår.

Bjerke er en mulighet, men det krever endel jobb ifbm sette opp banen.
Andre forslag: Valstad Gård (Lier), Fredriksborg, Thune, Epona, Tønsberg ridensenter



NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
09.08.2022

Antall sider: 6 Referent:  Lene Merethe
Hansvoll

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

Andre til stede:

Fraværende medlemmer:

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

6. KOHS

SU i samarbeid med Morten Aasen. Han ønsker lagkonkurranse, og det er det norske open
landslaget som skal ri. Vi booker Bjerke til oppstalling. Det er sendt ut forespørsel til Sverige,
Danmark og Italia. Italia kunne ikke delta pga det italienske parmesterskapet. Det vil bli invitert til
noe sosialt på fredagen. Kostnader er ikke diskutert, men KOHS dekker oppstallingen for oss.
Stian og Karen tar videre dialog med Morten.

7. Oppdatering på hengeren

Kalkvognen er nå reparert av Stian. Det er skiftet til hjul som ikke lenger kan punktere! Platen
under er rettet opp, så den er så god som ny.

Hengeren er nå lastet om, slik at det nå er nogenlunde lik vekt på begge sider. Vekta på kula er
redusert betraktelig. De grønne kassene er gjort om, og det er nye skilt på hver kasse. Det er viktig
at hengeren blir pakket riktig ved avreise.

Enda kan hengeren lastes med mer, noe som ikke vil være et behov. Bremsene er også OK.

8. Oppdatering fra ungdomsgruppa/rekruttering

Ungdomsgruppen er i gang. Har opprettet egen FB/messenger gruppe, ny tik tok bruker er oppe
og går. De gjennomførte en show klasse under NM sprang på Hønefoss hvor sprangryttere ble
utfordret i MG. Hønefoss var veldig fornøyd med arrangementet og sprangryttere delte på sine
sosiale medier i etterkant. Salget av T-skjorter under Nordisk individuelt gikk med et lite overskudd,
som vil gå tilbake til ungdomsgruppen.

Vi er invitert til å arrangere en show klasse i Oslo i september. Det er tenkt alla Hønefoss, med en
lag konkurranse og med kostymer. Vikingtiden er tema.
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9. Oppdatering IMGA

Karen og Lise var på IMGA møte under VM lag i Frankrike. Her ble det sagt at MG er LAG og de
diskuterte om man skal bytte navn på EM ind til MASTER class, da de mener de beste rytterne
skal ri lag. Ønsker at alle land skal prioritere LAG. Neste IMGA møte er i november.

EM og VM må stille høyere krav til det sosiale. Det er få U12 og U15 lag, så man sliter videre om
ikke nivået går betraktelig ned. For å skape mer bånd/samarbeid tok Karen tak i det og foreslo
utveksling på juniornivå. Det er Italia åpne for. De norske kan derfor reiser over til Italia og ri på
lånte hester. Vi kan i gjengjeld invitere Italia tilbake til under KOHS og NHF.

10. Innkommende mail

-

11. 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.



NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
09.08.2022

Antall sider: 6 Referent:  Lene Merethe
Hansvoll

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

Andre til stede:

Fraværende medlemmer:

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

12. 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. Rytterforbundet har IF som forsikringsselskap. Eierskapet på hengeren står per dd på
Eivind/Frank. Stian snakker med de og vi jobber med å få overført eierskapet til Rytterforbundet og
tegnet en forsikring, slik at ikke ansvaret ligger hos de som kjører hengeren til/fra arrangement.

13. Terminliste 2023

Vi har satt opp datoer for mesterskapene for sesongen 2023. Vi sender denne til Danmark og Sverige.

NM par: 03 - 04. juni
Nordisk individuelt: 07 - 09. Juli  (tre dagers stevne inkl. semifinaler)
NM lag: 02 - 03. september
NM individuelt:  23 - 24 september

Andre mesterskap/show 2023:

VM par Danmark 17 - 23 juli
Royal Welsh Show 24 - 27 juli
EM lag 1 - 6 august
Dyrskun 09 - 10. september
VM lag Australia 08 - 15.Oktober
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13. Kommende møter

Møte Teknisk Personell: Stian, Mari, Eivind, Geir Harald, Lillann kl. 14-16, 18 august sted: NRYF

Møte Reglement KR6: Stian, Mari, Lise, Karen kl. 16-21, 6 september, sted: NRYF

Møte for Sportsplanen (inkl. nye trenere): 20 september

Neste SU- møte: 22.09.22 klokken 20-22


