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1. Kvalifisering ift. reglement.  

 

SU vil søke NRYF om dispensasjon om at ekvipasjer kan kvalifisere seg til vanskelig klasse gjennom 

utvidet klubbstevne istedenfor distriktsstevne, da tall på deltagende fra tidligere sesong viser til at det 

kan være gunstig mtp arrangering. 

 

Dette vil også gjelde opprettholdelse av kvalifisering/nivå. 

 

 

 

2. Dommer/Assistentdommer kvalifikasjoner 

SU vil søke om dispensasjon til at autoriserte dommere vil få beholde sine autorisasjoner gjennom 2020 

pga coronaviruset og den inngripen det får i MG sesongen 2020. 

 

 

3. Ansvarsforsikring 

SU tar en oppsummering på hvilke ansvarsområder som finnes, og fordele de forskjellige postene oss i 

mellom. 

 

 

Roller Navn 

Leder Inga 

Budsjett Inga 

Økonomi Inga 

Reglement Inga 

Godkjenne stevneinvitasjoner Camilla 

Terminliste/HorsePro eller tilsvarende Inga 



Bredde og rekruttering Karen 

Web/SM Karen 

Teknisk personell Inga 

Landslagstrenere Camilla 

Landslagleder - U17 og Open Inga 

Satsningsgruppe - Rekruttering til Landslag Camilla 

Representasjonsridning 

KOHS/NHF/Dyrskun Karen 

International kontakt Inga 

Kontakt rideklubb Karen 

 

4. Refundering av innbetalt beløp til satsningsgruppe 

Karianne Brekken har søkt om få tilbakeført penger for satsningsgruppe treningene 2020, pga skadet 

hest. Dette bevilges, etter søknad med tilhørende journal som påviser skade hos ponni før oppstart. 

 

5. Mailadresse for SU 

Tilgang på mailadresse til SU er fortsatt ikke oppklart, den beste løsningen så langt ser ut til å opprette 

en ny, Karen tar på seg oppgaven. Mailen blir su.mountedgames@gmail.com 

 

6. Reserveponni til EM 

Hvilke forhåndsregler skal tas, og hvordan skal det løses. 

SU vil først konferere med landslagstrener, deretter utforme en plan som presenteres landslaget til 

diskusjon. Alle lager et utkast til forslag på løsninger på evt. scenarioer, som deretter kan utbedres i 

plenum. 

 

7. Følge opp juniorene 

Camilla skal følge opp situasjonen ang. Juniorene og VM par for å få klargjort hva situasjonen er, og hva 

slags info som kan legges ut.  

 
 

 


