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1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 

Ingen utestående punkter. 
 

2.  Landslagstrener for 2021  

Vi ønsker å ta en evaluering av landslagstrenerne, og ønsker at trener som er aktiv i miljøet 
og følger opp rytterne. Camilla kontakter trenerne Dee Tordoff og Karoline Kjuus for å høre 
hva deres tanker er for neste år og videre engasjement. Med få ryttere i satsningsgruppa, er 
det kostbart med to trenere. Vi må også gå gjennom kontraktene til trenerne. 

  

3. Digitalisering av test for linjedommere/dommere 
 
Til høsten skal testene digitaliseres. Eivind sender info til Lillann for testene, og vi regner 
med at denne testen er opp iløpet av høsten. Han har også kommet til forslag om å ha mer 
praksis før man får autorisasjon. Vi er positive til dette.  
 

4. Gjennomgang retningslinjer smitte 
 
Vi kommer til å tillate HiLo og Moat and Castle, men ikke å putte utstyr i munn fra og med 1. 
august. Vi sender inn forslag til NRYF om å at det tillates for par og lag ved L og D-nivå for 
ryttere over 19 år. 
 

5. Oppdatering fra rekrutteringsgruppa 
 
Rekrutteringsgruppa hadde møte under NM individuelt. Mari Næss og Hedda Stadheim går i 
gang med å få til et samarbeid med Hestesport om å lage et hefte som man kan sende med. 
Nalinn Strand og Mathilde Halm setter i gang med å spre MG mer på sosiale mediene. Vi 
ønsker å jobbe mer med samarbeidet mellom satsningsgruppene og rekrutteringsgruppa 
under planleggingen av treninger til vinteren. 
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6. Nordisk Individuelt  
 
Vi venter til myndighetene kommer med retningslinjer 7. August. Danmark ønsker ikke å ha 
nordisk uten at alle tre nordiske landene er med.  
 

7. Forberedelse til gjennomgang av KRVI 
 
Sissel Frenningsmoen og Lise Tofteberg blir med i en utvidet arbeidsgruppe for å revidere 
reglementet 8. august. Inga skriver en møteinnkalling og hva som forventes for å være med 
på møtet. Vi har mottatt et innspill når det kommer til regelendringer som vi tar med på 
møtet. 
 

8. Bestilling av utstyr 
 
Vi burde unngå at SU er et mellomledd mellom folk som ønsker å bestille utstyr. Det har 
kommet et forslag om å lage en nettside hvor man kan bestille utstyr, så det blir en enklere 
prosess. Vi tar med dette videre på neste møte. 
 

9. Gravering av pokaler og medaljer 
 
Vi bestilte gravering av pokaler og medaljer til NM, hvor fakturaen ble høyere enn vi trodde. 
Karen lager et utkast til NRYF for forklarer situasjonen og misforståelsen, og søker om å 
hente midler for å dekke dette.  
 

10. Svar på eventuelle henvendelser (om vi har noe utestående) 
 
Vi har fått forespørsel om et register med oversikt over hvem som er med kvalifisert av 
ryttere og hester i de ulike klassene. Dette er noe vi ikke har systemer for nå, annet enn å ta 
ut info manuelt fra fra Gamespro. NRYF er i utvikling av Equipe, og forhåpentligvis vil det 
være mulig å bruke dette på sikt. 


