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1. Terminliste 2020 – gjennomgang av søknader om L- og E-stevner. 
 
Det er kun mottatt søknad fra Skuterud Rideklubb om å arrangere NM Lag.  

Søknaden innvilges. 

 

2. Treningssamlinger med satsings-/elitegruppe 
 

Det legges ut invitasjon til å søke/melde interesse for å delta på samlinger og representere Norge på 
internasjonale mesterskap i 2020. 

Det kommer informasjon fra Danmark om EM kommende uke. Påmelding og depositum betales når 
interesse er klarlagt og innen frist 1. februar 2020. 

Treningshelger før uttak: 4-5. januar, 1-2. februar og 29. feb-1. mars. 

Det settes også opp treninger etter uttak 

 

3. Bruk av utstyr i forbindelse med stevner i 2020 
 
Hengeren stilles kostnadsfritt til disposisjon for stevnearrangør. Hentes og leveres hjemme hos Frank 
innen oppgitte frister. Skal være ryddig og rengjort. Defekt/ødelagt utstyr meldes fra skriftlig til 
Frank. Det vil påløpe et gebyr dersom dette ikke følges opp. 

MiniGames pakke til Skuterud Rideklubb: Innvilges. Overlevering etter avtale med Frank. 

Henvendelse fra Geir Harald (via Karen): Gode forslag, gjennomføres. Frank følger opp og har ordnet 
med bilder som dokumentasjon på rydding og plassering. 
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4. Norwegian Horse Festival (NHF) 
 
Karen kontakter Eirik Berentsen. 

Det vil arrangeres et felles breddeseminar under NHF, som erstatter tidligere «samling uten hest».  
Kan også benyttes til samling med satsing/elitegruppedeltagere. Vi er positive. 
 

5. Oppdatering fra rekrutteringsgruppa 
 

Flere møter gjennomført, bl.a. under Havana Open. Planlegger faste treninger.  

Det ble etterspurt referat fra møter i gruppa og en oversikt over konkrete gjennomførte aktiviteter 
og hvilke nye ryttere dette har resultert i. Karen setter opp dette. 

 

 


