
 

NORGES RYTTERFORBUND 

Møte i:  
Sportsutvalg Mounted Games 

Nr/år: 
22. september 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: 
 
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: 
NRYF, rytter.no 

 
 

Referatet er fra SU-møter 1. september og 22. september 

 

1. Kingsland Oslo Horse Show 

Tysk lag kan stille  

Amputert norsk landslag. Vi søker ryttere som kan fylle ut. Frank, Karen og Eivind tar ut norske 
ryttere. 

Karen sjekker om Sverige er villige til å stille, alternativt engelsk lag. 

Vi får dekket kostnader til oppstalling i nærheten av KOHS. 

Det er ikke noen budsjettmidler fra SU tilgjengelig. 

 

2. Rekruttering av nye medlemmer til SU 

Eivind informerer og sjekker prosess med NRYF og legger ut info om dette. 

 

3. Champions League (CL) 

Ny diskusjon med samme resultat som tidligere. Norge sender ikke lag til CL i 2020. 

 

4. Terminliste 2020 

Fra og med 2020 vil alle stevner og mesterskap som gjennomføres i Norge arrangeres av klubbene, 
som alle andre gjør. Klubbene søker om å arrangere D-, L- og E-stevner. Klubbene avgjør selv K- og 
UK-stevner.  De stevnene og mesterskapene som ikke arrangeres av rideklubber blir ikke 
gjennomført. 

Nordiske mesterskap og stevner: 

 Nordisk individuelt mesterskap 26 – 28. juni arrangeres i Norge. 
 Norway Summer Challenge 30 – 31. mai arrangeres i Norge 
 Nordisk parmesterskap arrangeres i Sverige 
 Nordisk lagmesterskap arrangeres i Danmark. 
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Norske mesterskap: 

 29 – 30. august NM Individuelt 
 12 – 13. sept. NM Lag 
 3 – 4. oktober NM Par 

 

MG deltar ikke på NM-veka igjen. 

 

5. Sportslig satsing 2020 

SU innstiller på samme landslagstrenere som i 2019. Eivind informerer NRYF. 

2019 har vært preget av lav deltagelse på organiserte treninger, samt shopping av trenere på flere 
mesterskap. Det vil derfor gjennomføres færre treninger, men med obligatorisk deltagelse om man 
ønsker å representere Norge. Vi planlegger tre treninger, med pliktig frammøte på minst to.  

Det vil settes opp landslagstreninger i sesong etter nærmere avtale med utøverne. 

Eivind orienterer sportsavdeling/sportssjef om dette og lager forslag til justeringer i sportsplan. 

 


