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1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte 

OK.  

 2. Landslagstrenere 2023 

Dette møtet foregikk på Norges Rytterforbundets lokaler. Vi startet med å kunne ønske våre to 

nyansatte landslagstrenere velkommen, Hanna Kindholm (Open) og Hedda Stadheim (U18). 

Vi er veldig glade for å ha dem med i landslagstroppen for 2023.  

 

Vi hadde en gjennomgang på hvordan MG i Norge er organisert. Deretter gikk vi grundig 

igjennom Sportsplan for 2023. Den kan man lese her. Det er viktig at alle som ønsker å ri 

landslag, eller har ønske om å ri EM/VM par og/eller individuelt.  

 

3.  Økonomi 

 

Vi går gjennom årets regnskap sammen med Rebekka fra NRYF. Vi ligger godt ann med 

budsjettet og har noe penger igjen til bredde og rekruttering. Hedda tar kontakt med rytterne som 

har ridd EM/VM for å utbetale støtten fra SU på 2000 NOK per rytter. 

 

4. Kostnader utstyrshengeren 

Vi fikk sponset nesehjul på hengeren. Hengeren har nå over 200kg å gå på. Det kommer til å 

komme en påkost på hengeren ifbm bremser, ca 10.000,- Det er søkt om breddemiddler 

(Sparebank1 stiftelsen) for å kunne reparere hengeren og forhåpentligvis kunne øremrk. midler til 

ny henger. Ifbm henting/reparering av hengeren dekker SU reisekostnadene.  

 

5. Oslo Horse Show 

https://represent-rytter.s3-eu-west-1.amazonaws.com/images/Sportsplan-Mounted-Games-2023.pdf
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Ønsker stand etter showet. Ungdommer som står på stand, kan være positivt for miljøet. 

Ungdomsgruppen er forespurt om å stå på stand og jobber med å utarbeide et opplegg.  

Det norske landslaget er ansvarlig for det sosiale arrangementet. 2 engelske ryttere kommer. 

Det velges 3 ryttere fra søkerne som kom inn. Andreas, Jeanette og Zoe ble valgt. 

Karen utarbeider bemanningsliste.  

Landslaget jobber med å få tak i medier/portrettintervju av ryttere o.l.  

6. Teknisk personell 

Det ble avholdt møte med Eivind og Geir Harald i august hos NRYF. Kurs materiale er overført 

til G.H.  

Assistentdommere og andre typer dommer skal meldes inn til IMGA. G.H tar ansvaret for at 

dette meldes inn. Vi sender ut et autorisasjonsbevis til G.H for at han er kursholder. 

Utdanningsplaner utarbeides for teknisk personell som skal publiseres på NRYF.  

Det vil tilbys linjedommerkurs våren 2023.  

Bør vi øke kurskostnadene på dommerkursene vi avholder? Slik at man tar mer ansvar for 

autorisasjonen man innehar. Dommere/linjedommere må selv ta ansvaret for å holde seg 

oppdatert i reglene som til enhver tid er gjeldende. Diskuteres også om vi bør ha en lenger 

varighet på autorisasjonen(24mnd), så den samkjøres med perioden rytteren kan være borte 

med tanke på kvalifisering. 

 

7. NRYF-stevne nettsiden 

Det er et stort ønske å ha et digitalt system hvor resultater og linsenser er linket opp. Det er 

ikke mulighet å få MG inn i Equipe, og Games Pro skal ikke videreutvikles. Vi ønsker å se på  

nye muligheter. Et alternativ er å implementere oss i MG-Scoreboard, men der får man ikke 

med NRYF-systemet.  
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Vi setter opp en egen WORKSHOP i slutten av oktober for å jobbe med den digitale siden. 

Hva bør endres på NRYF, og hvordan er behov, kostnader og veien videre for et evt nytt 

system. 

 

8. SU 2023 

Snart er det mulig å søke plass i SU. Søknadsfrist er 25.10.2022. Les mer her 

 

9. Oppdatering fra ungdomsgruppa 

 

Nalinn har opprettet en TikTok bruker som har gjort det veldig bra. Karen gir over ansvaret for 

instagram kontoen mountedgames.norway til ungdomsgruppen, hvor Celine og Sofia har ansvaret 

for den. 

Under NM par arrangerer de kjepphest konkurranse, som Carmen holder i.  

 

Under KOHS har ungdomsgruppa ansvar for stand fredag ettermiddag og lørdag formiddag. Det 

jobbes for å få til show under innendørs NM i sprang. 

Ungdomsgruppen har fått i oppgave fra Karen å pitche et opplegg iht rekruttering med en 

budsjettramme på 10.000,- til SU.  

 

Neste SU- møte: 20.10.22, kl. 20 - 22 

 

https://www.rytter.no/artikler/vil-du-sitte-i-sportsutvalget

