
 

NORGES RYTTERFORBUND 

Møte i:  
Grenutvalg Mounted Games 

Nr/år: 
18. juni 2019 

Side av sider: Referent: Eivind Kjuus 

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

Andre til stede:  
Wenche Alm 

Fraværende medlemmer: 
Line Skofteby 

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

 
 

1. Planlegging NM-veka 

• Telt til måldømming, lyd, mm avklares med kretsen og lokal utleier. Merkes av på kart på 
nivå med mållinjen. Sjekke om Rogaland har et telt i tillegg til Sportsutvalgets. Eivind 

• Inngjerding følges opp. 

• Wenche, Karen og Eivind sjekker ang. streaming.  

• Karen undersøker med Stine og Camilla om å organisere noe sosialt. 

• Anne sjekker om Eivind kan bli med å dele på hengeransvaret. 

• Karen har avklart at Sofie være skriver og Julie filme. Wenche kan også skrive. 

• Resten av oppgavene er avklart og oppdatert i egen sjekkliste fra Anne. 
 

2. Terminliste og stevnegjennomføring 2020 

Internasjonale mesterskap:  

• EM lag og individuelt i Danmark 6-12. juli (mulig å reise direkte videre til Tyskland) 

• VM par i Tyskland 12-19. juli 

• VM lag i Skottland 2-8. august 

• VM individuelt i Wales 13-17. august 
 

Nordiske konkurrsanser og mesterskap 

Norge ønsker å arrangere enten individuelt eller parmesterskap. Det kan være aktuelt å arrangere 

Norway Summer Challenge igjen, som har blitt en god tradisjon med bra deltagelse. Dialog er 

opprettet med Sverige og Danmark. Vi håper på avklaring ikke så lenge etter sommerferien. 

 

Det er enighet om at klubbene arrangerer alle stevner og mesterskap framover. Vi kjører en poll på 

om utøverne ønsker NM Par eller et annet format som ikke krever parpartnere fra samme klubb. 

NM-veka er på Hedmarken i 2020. Vi bør sjekke når; trolig uke 26 som i år. Nordisk Feltritt er på 

Starum samme uke, med mulighet for synergier. Sørge for avklaring i forhold til EM i Danmark.  

Når nordisk konkurranseprogram er avklart vil vi invitere klubber til å søke om nordiske, nasjonale og 

distriktsstevner. 
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3. Status rekruttering, fokusområder i rekrutteringsgruppa 

Faste treninger på fem steder på Østlandet. En del treninger planlagt til høsten. Fadderordning 

etablert. God respons på filmer som er lagt ut. Veileder til stevnepåmelding er utarbeidet. Podcast er 

under etablering, fokus først på EM/VM.  

Mye bra er igangsatt. 

 

 

4. Oslo Horse Show 

Det ble kun tid til en kort diskusjon om konkurranseformat, mm. 

Tas igjen på neste møte. 

 


