
 

 

NORGES RYTTERFORBUND 

Møte i:  
Grenutvalg Mounted Games 

Nr/år:  
25.08. 2020 

Side av sider: 2 Referent:  Camilla Frey  

Innkalt: Inga Daler, Karen Houge, Camilla Frey 

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

Fraværende medlemmer: 

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

1. Gjennomgang av forrige referat 
Med tanke på coronasituasjonen samt smittespredning, tok vi en titt på nåværende 
bestemmelser for smittevern. SU tar en avgjørelse på at reviderte smittervernsregler vil 
stå gjeldende ut sesongen 2020. 
 
Ingen øvrige utestående punkter 
 
 

2. Lage arbeidsoversikt og prioriteringer  
Det er mange saker som skal landes før og i løpet av vinteren, og vi har derfor lagd en liste 
og sett på hvilke prioriteringer som bør gjøres. 
Pri 1: 
Endringer av KR 6 (Inga med hjelp fra Lise), Sportsplan 2021 (Alle), online tutorial filmer 
(Karen), kontrakter for landslagstrenere (Camilla), Satsningsgruppe opplegg (alle/Camilla) 
 
Pri 2: 
Utstyrshengeren/utstyr for å se hvilke oppgraderinger som må gjøres.  
 
Pri 3:  
E-learning, digitalisering av tester og utdanning av teknisk personell. 
 

3. Landslag 2021  
1. September revideres vi sportsplan og planlegging av satsningsopplegg 2021 i samarbeid 
med Martine Bukier Thorsen fra NRYF. Under dette møtet lages det også kriterier for 
landslagstrenere 2021, og så utarbeide nye kontrakter. For juniorlandslagstrener ønsker vi 
blant annet en pakkeløsning med oppfølging gjennom hele sesongen. Vi har mottatt svar fra 
begge landslagstrenerne, Dee Tordoff og Karoline Kjuus, at de ønsker å fortsette i 2021. Vi 
ønsker å gå for dette.  
 

4. Tidsskjema på møter 
SU har mange saker, og når møtene er 1 og ½ time/2 timer, blir tiden fort knapp. Det er  
bra å ha møter hvor vi kan diskutere og gå gjennom sakene grundig. Derfor utvider vi  
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møtene til 3 timer som standard, samt at vi velger en som har ansvar for å holde tiden per  
møte.  
 

5. Nye medlemmer i SU  
Det nærmer seg mulighet for å søke plass i SU MG, vi oppfordrer alle interesserte til å søke 
via Rytterforbundets søknadsprosess, som kommer i starten av oktober. Vi skal dele all 
relevant informasjon når dette er publisert. 
 

6. Kommunikasjon i SU 
Kontrollsjekk på kommunikasjonen i SU. Vi er alle er fornøyde med plattformene vi bruker, 
og at informasjonsflyten fungerer. Heller litt for mye kommunikasjon enn for lite.  
 

7. Utstyrshengeren og utstyr generelt 
Inga finner midlertidig løsning for plassering av utstyrshenger gjennom vinteren. 
Vi ser på forskjellige muligheter for oppgradering og vedlikehold av utstyrshengeren, og har 
oversikt og forslag til forbedringer klare. 
Vi ser også at vi har kun utstyr til i utgangspunktet 6 linjer, og ingen reservelager per nå. 
Derfor prøver vi å kun kjøre 5 linjer på konkurranse ut sesongen 2020. 
 

8. Utestående forespørsler (om det er noen) 
Ikke noe utestående. 
 

9. Annet 
Uteblivende ekvipasjer på konkurransene som blir holdt. Hva skal til for å få flere ryttere til å 
stille opp? Det viser seg å være en del færre deltagende på mindre stevner, noe som tærer 
på dugnadsånd og opprettholdelse av nivå og kvalifikasjonskrav, som igjen kan føre til at det 
blir vanskelig å avholde mesterskap til slutt også. Hva er årsaken til at man uteblir, bortsett 
fra jobb etc. Det er vanskelig å konkludere med noe, men håper klubbene vil oppfordre til 
deltagelse, og at vi alle jobber sammen for å løfte og forbedre sporten opp og frem, både på 
små som store stevner. 


