
 

NORGES RYTTERFORBUND 

Møte i:  
Grenutvalg Mounted Games 

Nr/år: 
05. mai 2019 

Side av sider: Referent: Line G. Skofteby 

Innkalt: Anne Kjensli Strøm, Frank Sørensen, Karen Houge, Line Georgine Skofteby, Eivind Kjuus 

Andre til stede: Wenche Alm  
 

Fraværende medlemmer: 

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

 
 

1. Referat fra forrige møte 
Godkjent.  
 

2. Carnet 
Vi viderefører fjorårets opplegg med Kr. 600,- per hest. Ligger nå deltager.no. Bestillingsfrist til 
31.5.2019.  
 

3. Oppdatering fra rekrutteringsgruppa 
Reisestøtte ønskes til medlemmer i rekrutteringsgruppa. GU mener at medlemmene kan møtes over 
Skype eller Face-time. Budsjettet er ikke så stort, så vi ønsker å bruke mer penger på direkte 
rekruttering som for eksempel innkjøp av utstyr. Utstyret blir oppbevart hos Fransk, slik som nå.  
 
Spørsmål om deler av GU-midlene kan brukes til å gjøre Lett klasse billigere. Startavgifter i Lett klasse 
har økt og mange synes dette er litt for dyrt. Dette er fordi baneleie og anleggsleie har blitt mye 
dyrere. GU mener at klubbene må stå fritt til å velge startavgift selv. Når GU arrangerer stevner, kan 
vi forsøke å sette ned startavgiften litt i lett klasse. For eksempel en rimeligere pakkepris på to-
dagers stevner.  
 

4. Søknad fra Borge RK om D-stevne 11-12.05.  
GU innvilget dette stevnet. Det ble også innvilget at Hege Austheim Jacobsen kan være overdommer 
og at Søren Pedersen skulle være dommer.   
 

5. Utstyrsansvarlig  
GU har bestemt at det installeres kodelås på hengeren og Frank tar ansvar for hengeren og passer på 
at klubbene følger de retningslinjene GU vedtok i fjor.  
 

6. Norway Summer Challenge 
Fordele arbeidsoppgaver. Anne lager Google.docs som alle kan redigere. Teknisk personell-
Linjedommerkurs blir holdt av Eivind Kjuus begge dager.  
 

7. NM Individuelt 
Vi må få ut flere historier om hva MG er. Både i våre kanaler, NRK og i andre kanaler. Gjennomgå 
arbeidslista. NRYF trenger vå hjelp til å få tak i historiene, må ha noe vi kan selge. Siden MG er en 
actionfylt sport og en slags stafett, som er en form folk vanligvis kjenner til. Veronica kan ta over 
Insta-kontoen til NRYF under nesterekrutteringstrening/briefing. Vi må lage små drypp hele tiden, så 
vi holder det varmt. Poenget er at folk skal få lyst til å følge med på dette. Karen kan lage profiler på 
ryttere og sende Wenche. Medieteamet kan jobbe videre med dette og holde kontakten med 
Wenche, så tar hun det videre dit det hører til. Frank filmer og lager noe fra treningssamlingen med 
Dee i helgen. Karen sender en intro av rytterne på landslaget til Wenche.  


