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Andre til stede: Camilla Frey, Inga Daler, Karen Houge 

Fraværende medlemmer: 

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: 
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1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 

Ingen utestående punkter 
 

2. Årshjul 

Vi ønsker å se på årshjulet i sammenheng med sportsplanen. Sportsplanen ønskes å 
revideres og det er satt av en ettermiddag til workshop for dette 1. September 2020 17:00. 

Camilla sender forespørsel til Martine angående foreløpige datoer for satsningsgrupper for 
2020. Disse blir offentliggjort så snart det er bestemt. 

  

3. Endring terminliste og mesterskap 
På grunn av korona er det blitt store endringer i terminlister og mesterskap for alle de tre 
nordiske landene. 

SU ønsker at alle land kan ha mulighet til å delta på et nordisk mesterskap og ser oss derfor 
nødt til å flytte eller avlyse planlagt Nordisk individuelt mesterskap 24. - 26. Juli. 

Etter kommunikasjon med både Sverige og Danmark viser det seg at eneste åpning for 
deltagelse fra begge land er siste helgen i august. Denne helgen har Hurum rideklubb satt 
opp NM individuelt. Siden individuelt er den eneste grenen vi nå kan konkurrere i i Norge, 
synes vi det er veldig uheldig å avlyse ett av disse mesterskapene. Hurum har derfor fått 
tilbud om å flytte NM individuelt til enten 24. - 26. juli eller 26. - 27. september (da utgår NM 
par). Dette passer dessverre ikke for klubben. Vi er derfor nødt til å se på en eventuell annen 
arrangør av NM om Nordisk individuelt skal gjennomføres. 

Forbundet har godkjent flytting av mesterskap, men det er å foretrekke at NM individuelt 
flyttes til en mesterskapshelg. 

Det betyr en av følgende datoer kan være aktuelle: 

- 24. - 26. juli (opprinnelig Nordisk individuelt) 

- 5. - 6. september (opprinnelig NM lag) 

- 26. - 27. september (opprinnelig NM par) 
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Borge, Skuterud og Hurum har alle fått denne informasjonen og blitt bedt om deres 
kommentarer og eventuelle forslag til løsning på dette. 

Svar fra klubbene 

Borge rideklubb kan arrangere NM 25. -26. Juli, alene eller sammen med en annen klubb.
Skuterud rideklubb kan flytte NM lag og si fra seg helgen 5. - 6. September, men ønsker ikke 
selv å være arrangør av NM individuelt. 

 

SU har besluttet at NM og Nordisk individuelt bytter dato, altså: 

- NM 25. - 26. Juli 2020, arrangør Borge Rideklubb eventuelt med Skuterud Rideklubb 
- Nordisk Individuelt 29. - 30. August, arrangør Borge Rideklubb 

SU oppfordrer rideklubben å se på muligheter for å få kvalifisert eventuelle ryttere til start. 
 

4. Aldersbestemmelser Nordisk 

Det er endret aldersbestemmelser i IMGA sine regler og blant annet Sverige har alt innført 
dette. For Nordisk 2020 følger Norge aldersgruppene i KRVI. 

 

5. Gjennomgang og evaluering koronavettregler 

Det åpnes nå for flere deltakere på stevner med et tak på 200 deltagere. 

Su vurderer risikoen for smitte ved rullering av linjer som liten, da utstyret vaskes mellom 
hvert heat og det er en liten gruppe samlet. Derfor oppheves også kravet om å ri i samme 
linje. 

Vasking av utstyr har fungert veldig bra og blir videreført.  

 

6. Rutiner ved stevner og gjennomgang poeng. Bedre kvalitetssikring. 

Det har ved begge de to gjennomførte stevner vært feil i resultatlisten.  
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Ved Borge sitt stevne ble det gjort en regnefeil på ett poeng. Dette førte til at det skulle vært 
en tie break om første plassen i Lett klasse på søndagen. Det ble i ettertid gitt delt 
førsteplass. 

Ved Skuterud sitt stevne ble det ført opp feil poeng i ett race. Dette førte til at førsteplassen 
endte på delt andre plass og det skulle vært en tie break om andre plassen. Det ble i ettertid 
gjort om på premierekkefølgen og delt andre plass.  

 

Arrangørene av stevnene og dommerne har ikke fulgt opp disse feilene etter KRI. Det er 
derfor viktig at vi lager tiltak for å unngå slike uheldige episoder. 

Det er dommeren som har ansvaret for at riktige premier blir delt ut og må verifisere 
poengene før premieutdeling. Om feil premier er delt ut og dette blir oppdaget i ettertid, må 
det legges inn protest som behandles etter KRI.  

Tiltak til dommere: 

- Dommer MÅ signere på skjemaene fra skriveren etter endt heat. 
- Dommeren må kommunisere med assistentdommere, skrivere, speaker og ryttere 
- Dommere må holde seg oppdatert også på KRI 

 

Vi ønsker å få på plass instrukser for skrivere og speaker.  

Karen lager utkast i henhold til den evalueringen som er gjort på Skuterud. 

Punkter som ble diskutert: 

Skrivere: 

- Riktig opplæring må bli gitt og erfaring er viktig i høyere klasser og finale 
- Skrivere skal jobbe selvstendig med å skrive opp poeng, for så å verifisere at de har 

samme poeng. Ved avvik skal dommer involveres. 
- Det bør alltid være en tredjeperson som har ansvar for filming. Klubben må sørge for 

riktig utstyr for dette. 
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Speaker: 

- Speaker skal lese opp poeng for alle ryttere i racet etter hvert race. 

 
 

7. NM lag 

I KRVI gies det ingen dispensasjon for kvalifisering til NM lag. For å delta må rytter og hest 
sammen eller hver for seg ha startet ett lag-stevne i vanskelig klasse. Dermed blir det 
dessverre ikke NM lag i 2020, men Skuterud håper at de kan arrangere et annet lagstevne 
slik at flest mulig kan kvalifisere seg til 2021! 

8. Oslo Horse show 

Det blir ikke åpning for Mounted Games på KOHS 2020 fordi det blir et nasjonalt sprang og 
dressurstevne uten publikum. 

9. Linjedommer og dommerkurs 

Vi ønsker å få digitalisert dommertest og kommuniserer dette til Lillann. Eivind må da gi input 
på testene. 

 

10. Budsjett 

Vi har omsider fått tildelinger og glede oss over at disse er over forventning. Totalt er vi tildelt 
87 000,-! 

SU ønsker å forvalte dette på en fornuftig måte som kommer hele MG-familien til gode. 

Så langt er det brukt midler til: 

- Filmer som jevnlig legges ut på Instagram og som vi håper kan vekke interesse for 
oppstart hos nye rytter 

- Dommerkurs som skal arrangeres i juli 
- Medlemskap i IMGA 
- Underskudd for satsningsgruppene 
- 4 utstyrspakker til rekruttering 
- Oppgradering av utstyr i utstyrshengeren, slalomstolper med fot (stor utgift) 
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- Kampanje rettet mot tidlig start. Klubbene kan søke om midler ved klasser U12/U14. 
Første klubb ut er Skuterud 5. juli.  

 

11. Bruk av kalender rytter.no 

På rytter.no er det en kalender med oversikt over aktiviteter. Vi bør bruke denne og Skuterud 
sender nå inn info om dommerkurset:) 

 

12. Holdningsskapende signaler NRYF 

SU ønsker å legge til rette for inkludering og rettferdighet innenfor sporten. Dette vil vi gjerne 
kommunisere på en fin måte i sosiale medier. Spørsmål om hvilke føringer vi har er sendt 
som til NRYF. 

Det er også viktig for oss at de som skal være engasjert som trenere etc opptrer på en 
fornuftig måte i forhold til dette. 
 

 

Neste møte: 29.07.2020 
 


