
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
29.05.2022

Antall sider: 3 Referent:  Karen Houge

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

Andre til stede: Lene Merethe Hansvoll

Fraværende medlemmer:

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

1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte

OK.

2. Arbeidsfordeling i SU
Vi er veldig glade for å få med tre nye medlemmer inn i SU. Mari Næss, Lene Merethe Hansvoll og
Stian Hennie. Karen går gjennom hvordan arbeidsflyten til SU er og gir dem tilgangen til SU-mailen
og google drive med dokumenter.

Fordeling av ansvarsområder 2022:

Roller Navn
Leder Karen
Budsjett Karen
Økonomi Karen
Reglement Mari
Terminliste/Godkjenne stevneinvitasjoner Hedda
Utstyrshenger Stian
NRYFstevne.no/GamesPro Lene
Bredde og rekruttering Karen / Lene
Sosiale medier Karen
Teknisk personell Mari / Stian
Landslagstrenere - Oppmenn Mari (open) / Hedda (junior)
Satsningsgruppe - Rekruttering til Landslag Hedda
Representasjonsridning KOHS/NHF/Dyrskun Karen
International kontakt -
Rideklubb kontakt Karen
NRYF kontakt Stian
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2. Rekruttering

Hvordan kan vi nå ut til ungdom? Lage en ungdomsgruppe for å jobbe med rekruttering. Sosiale
medier, vlogger, komme ut i miljøene og gjøre folk oppmerksom på MG. Karen og Lene holder i
dette.

Kampanje: Vi videreførerer U12 kampanjen fra i fjor.
Som klubb: Arrangerer man to U12 klasser med minst tre deltagere kan man søke om 5000 NOK
ved slutten av sesongen. Om foresatt: Har man en rytter som er U12 som har deltatt på minst 3
stevner, så kan man søke om støtte på 500 NOK.

3. 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.

Stewardstøtte: Om vi har økonomi til det, så ønsker vi å sette opp et tilbud hvor man kan søke om
støtte til å ha steward for D-stevner. Dette vil også være en gulrot for at klubbene setter stevner
tidlig og arrangerer stevner man kan kvalifisere seg på.

4. Utstyrshenger
Det er nå kjøpt inn nye flagg og tennisballkjegler, nye carton og Founders. Det vi har ekstra av
utstyr ønsker vi å gi til klubber som arrangerer som D-stevner i lett og middels, som de kan gi
MG-utstyr som premier. NB: Viktig å holde av noen flaggkjegler for vintertreningene, ettersom de
med hard plast fort sprekker i kulden.

Hedda lager en check in / check out-survey og et infoskriv for dem som booker utstyrshengeren.
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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.

Stian og Mari har gått over utstyrshengeren og omorganisert noe, samt rettet opp hyllene. Mari
har veid hengeren, og den er innenfor med tanke på vekt med alt utstyr for lag inni.

Stian og Jarle tar en generell sjekk på utstyrshengeren etter NM individuelt.

5. Innkommende mail

Har fått to mailer om disp for kravene til NM individuelt. I henhold til KRI og KRVI kan det ikke
gies disp for kvalifiseringskravene fra NM. Understreker at å gi disp til et NM er ikke innenfor
SU sitt mandat eller noe vi kan gjøre.

Neste møte: 28. Juni.


