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1. Terminliste 
Søknad mottatt fra Borge om å arrangere Nordisk Individuelt Mesterskap og NM par. Søknaden kom 
etter fristen og ble derfor ikke behandlet på forrige møte. 

SU ønsker å ha en bredde i stevnetilbudet, og er spesielt opptatt av stevner som gir nybegynnere 
erfaring, trygge rammer og er kvalifiserende. Foreløpig er det kun omsøkt tre mesterskap og et 
parstevne. Dette betyr at det det vil bli svært begrensede muligheter til å kvalifisere seg til 
mesterskap i 2020 om man ikke allerede er kvalifisert. Borge kontaktes med oppfordring om å 
fordele sine stevner mellom lavere og høyere stevnenivå for å gi nybegynnere mulighet til å starte og 
for å kunne kvalifisere seg til høyere klasser og kategorier. 

Skuterud – NM Lag 5-6. september og parstevne 9-10. mai. I tillegg er Mesternes Mester nevnt i 
søknadsteksten. Ifølge Karen er «Mesternes Mester» kopiert fra Sverige, et format som ikke er 
beskrevet i det norske reglementet. Skuterud bør spesifisere dette og angi hvordan man mener dette 
samsvarer med norsk konkurransereglement. 

Det er kun mottatt søknader om tre mesterskap og ett parstevne i 2020. Det ble nevnt at SU kunne 
arrangere supplerende stevner igjen, noen som ble avvist av et flertall i utvalget. Dette har tidligere 
vært sterkt kritisert og til dels boikottet i 2019 – og er ikke aktuelt å ta opp igjen. Det sendes en felles 
mail til klubbene med forespørsel om det er interesse for å arrangere flere stevner. 

Norway Summer Challenge og Individuelt NM gjennomføres ikke i 2020 med mindre en eller flere 
klubber søker om å arrangere disse. 

 

2. Søknad om å la junior trene og konkurrere med seniorer 
SU har mottatt søknad om at en junior skal tillates å trene med seniorer i satsings-/elitegruppe, ri på 
landslag eller «open» individuell klasse i internasjonale mesterskap og i seniorklasse i nasjonale 
mesterskap. 

Utvalget mottok en tilsvarende søknad for ca. to år siden, som den gang ble avslått. Begrunnelse er 
angitt i referat primo 2018. Flertallet i SU ønsker å avslå denne søknaden med samme begrunnelse 
som sist. Det ble konkludert med at Eivind kontakter NRYFs sportsavdeling og drøfter saken før svar 
sendes til søker. 

 



 

NORGES RYTTERFORBUND 

Møte i:  
Sportsutvalg Mounted Games 

Nr/år: 
15. desember 2019 

Side av sider: Referent: Eivind Kjuus 

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

Andre til stede:  
 
Fraværende medlemmer: Line G. Skofteby 

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

 

3. Norwegian Horse Festival 
Karen har diskutert deltagelse med Eirik B og er tilbudt tre dager: fredag – søndag. Mulig deltagelse 
fra to danske ryttere med egne hester. Sverige er også forespurt (men ikke den svenske komiteen, 
som ønsker at landslaget skal ha betalt for å delta på show). 

Oppstalling må skje utenom stevneområdet. Dee Tordoff tar ut ryttere til norsk landslag.  

Som tidligere poengtert har ikke SU budsjettmidler til slike show. Utgifter i denne forbindelse må 
derfor dekkes av deltagerne. 

 

 

4. Eventuelt 
Nytt SU-MG er ikke utnevnt. 

Det har kommet bekymringsmeldinger til NRYF, som ønsker å gjennomføre et avklarende møte i 
januar før eventuell utnevning av nytt utvalg. 

 

  


