
 

 

NORGES RYTTERFORBUND 

Møte i:  
Grenutvalg Mounted Games 

Nr/år: 
28. april 2020 

Side av sider: 2 Referent: Inga Daler 

Innkalt: Karen Houge, Inga Daler, Camilla Frey 

Andre til stede:  
 
Fraværende medlemmer: 

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

 

1. Plan og gjennomføring av møter 

Møter frem til sommeren: 

- 26. mai 20:00  

- 24. juni 20:00 

Alle sender inn saker til Karen en uke før møte. Karen publiserer sakene på FB uken før og åpner opp for 

forslag og kommentarer. 

 

2. Oppdatering fra rekrutteringsgruppen 

Møtereferatet fra møte i rekrutteringsgruppen ligger på FB-siden. Ønsker å lage filmer på alle race og 

diverse andre filmer. Dette er planlagt tirsdag 5. mai. 

Ønsker å få dekket 5000,- til fotograf og lunsj for ryttere. 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Gamle filmer bør vurderes om skal erstattes eller fortsatt bli liggende på rytter.no. 

 

3. Koronavettregler 

Det er kommet kommentarer på at reglene er litt streng med tanke på at banebygger er en del av 

gruppe på fem. Det er likevel viktig å ha kontroll på treningsområdet under trening og sikre at det ikke er 

flere enn fem som oppholder seg der av gangen, så reglene blir som de er nå. Hvis det åpner for 

konkurranser må vi lage nye koronavettregler for gjennomføring. 

 

4. Oppdatering fra landslaget 

Landslaget har hatt møte angående hvordan motivasjonen for å trene felles som et lag. Det er litt 

forskjellig hvordan de enkelte ønsker å prioriterer tiden sin nå som det ikke blir noe mesterskap. 

Landslaget legges litt på is, men alle ønsker å holde kontakt og motivere hverandre. 

Det kan være en sjanse for at laget kan ri sammen under KOHS. 

 

 



5. Retningslinjer for landslag og uttak 

SU ønsker å se nytt på dette og prøver å få til en workshop hvor sportsplanen gås gjennom. Det er 

sportsplanen som legger grunnlaget for årshjulet. Det er ønskelig at noen fra Rytterforbundet er med på 

en workshop. Inga hører med Martine og Nina. 

 

6. Treningshelger 2021 

Eventuelle endringer i årshjulet vil påvirke dette. Vi ønsker å hente inn priser for stalleie etc for å se på 

totalen for den enkelte. Noen anlegg er gratis å leie, men erfaring tilsier at det er dyrt med stalleie og 

ingen mulighet for overnatting. Totale for den enkelte rytter blir derfor høy. 

 

7. Nye aldersbestemmelser 

IMGA ønsker å endre aldersbestemmelser fra U14 til U15 og fra U17 til U18. SU stiller seg positivt til 

dette. SU legger inn et forslag til regelendring også i Norge. 

 

8. Alkotest ved internasjonale mesterskap 

IMGA har satt opp noen alternativer for hvordan reglene for alkotest ved internasjonale mesterskap. 

SU intiller for Alternativ 2, sanksjon 1. 

 
Option 1 ( recommended by the sub committee) 
All riders (Open, U17, U14 and U12) are breathtested by host country/IMGA before their first session of the day, 30 mins before 
session starts 
Zero reading for all riders 
  
Option 2 
All Open and U17 riders are breathtested by host country/IMGA before their first session of the day, 30 mins before session starts 
No breathtesting for U14 and U12 
Zero reading for Open and U17 riders 
 
Option 3 (this was the AGM's November decision) 
Nations are responsible for breath testing their riders. 
Host country/IMGA do a random breath test as quality control of all age groups of 2 riders from 3 teams drawn at random. 
Maximum reading of 0.02 for Open riders 
Zero reading for riders under the age of 18 
  
When a rider tests positive: 
Immediate second breathalyser test on a different machine 
 
If second fail:- 
Sanction 1 
 Rider is out for this session (5th rider may come in for the rest of the competition) 
     or 
Sanction 2 
 Rider is out for this session (5th rider may come in for the rest of the competition) 
Letter sent to rider's Federation. 
 


