
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
24.02.2022

Antall sider: 3 Referent:  Karen Houge

Innkalt: Karen Houge, Hedda Stadheim, Inga Daler

Andre til stede:

Fraværende medlemmer:

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

1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte

OK.

2. Fullføre handlingsplan 2022

Har ikke kommet inn noen innspill på hva vi skal bruke breddepengene på.
Derfor går vi for å søke om støtte til utstyr, U12-kampanje, reise for trenere til treninger og
rekrutteringskampanjer. Handlingsplan er ferdig.

Vervekampanje for rekruttering: Om man starter to konkurranser i løpet av sesongen og har
fått oppfølging av en MG-rytter eller trener, så kan man melde ifra på slutten av sesongen og
rytteren/treneren får en bonus. Rytteren må være under 18 år.

3. Planlegge Grenkonferanse 5. mars

Det blir Grenkonferanse på Rytterforbundets lokaler i Oslo. Hedda har laget invitasjon og vi
har fått flere påmeldinger. Frist for å melde seg på er 3. Mars. Konferansen er fra 10.00 -
15.00, med en times lunsj. SU stiller med lunch til alle, derfor er det viktig å vite hvor mange
som deltar

Agenda Grenkonferanse
- Introduksjon av SU og de nye landslagstrenere
- Landslagene og oppdatering av sportsplan, Karen
- Gjennomgang aktiviteter og regnskap 2021, Inga
- Generell gjennomgang reglement, Inga
LUNSJ
- Endringer reglement 2022, Inga
- Reise med hest, grensepassering, Lise
- Å arrangere konkurranser, Karen & Lise
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- Rekruttering og Sparebankstiftelsen 2021, Karen

Karen sender ut invitasjon til klubbene og til alle stallene som har vært med i
Sparebankstiftelsen opplegget. Karen sender ut bekreftelse til de som har meldt seg på.

4. Planlegge Dommerkonferanse 6. mars

- Fokus på KRI og KRVI med dommerens rolle
- Eivind forklarer om sin vei som internasjonal toppdommer
- Input fra steward og diskusjon rundt denne rollen
- Overdommer - hva innebærer dette?
- Antidoping
- Pause/ lunsj
- Workshop: Erfaringsutveksling

Vi har spurt Stewardkomiteen og Antidoping Norge om de kan komme med innspill, men har
ikke hørt noe enda.

Vi ser på mulighetene for å flytte dette til lørdag ettermiddag, så vi får alt på samme dag. Inga
sjekker opp med de involverte om mulighet for å flytte dag.

5. Utstyrshenger

Når vi kjøper isbokser fra Pony Materiales, må vi be om å isbokser uten teip med bokstaver
på. Det var allerede flere ødelagte isbokser under satsningsgruppa i februar.
I 2022 ønsker vi å oppdatere utstyrshengeren med kjegler og tønner fra Pony Materiales.
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Under neste satsningsgruppesamling kjører SU en opptelling av utstyret, og lager en liste på
hva som skal kjøpes inn.

6. Landslag

Ettersom det er mange nye ryttere inn på begge landslagene, planlegges det et
orienteringsmøte hvor man går gjennom roller, recap fra Samling uten Hest og Open
landslagstrener deler noen erfaringer.

Neste møte: 28. mars 2022


