
 

 

NORGES RYTTERFORBUND 

Møte i:  
Grenutvalg Mounted Games 

Nr/år:  
22.09. 2020 

Side av sider: 2 Referent:  Inga Daler 

Innkalt: Inga Daler, Karen Houge, Camilla Frey 

Andre til stede: Karen Houge, Inga Daler, Camilla Frey 

Fraværende medlemmer: 

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

1. Gjennomgang av forrige referat 
I forhold til prioriteringer, må plan for vinterlagring av utstyrshenger prioriteres og aktuelle 
samarbeidspartnere må kontaktes.  
 

2. Terminliste 2021 
NSC 29. - 30. mai 
Nordisk individuelt 25.- 27. juni 
NM Individuelt 31. juli - 1. august 
NM Lag 11. - 12. september 
NM Par 2. -3. oktober 
 
Klubbene må søke om stevner innen 15. november.  
Inga sender datoer til Sverige og Danmark for eventuell samkjøring med deres terminlister. 
Legger ut info på FB siden. 
 

3. Landslag 2021  
Prioriterer EM-lag, men om det er nok søkere til VM så vil det vurderes å sende et lag dit 
også. Det er viktig å kommunisere sportsplanen og gi tydelig informasjon om at ALLE som 
skal starte EM eller VM, individuelt, par eller lag, og som er medlem av NRYF, skal ha 
godkjenning i forkant og må skrive under på utøverkontrakt før avreise. Dette gjelder sågar 
ved mesterskap med fri påmelding og Wildcard. 
 

4. Gjennomgang Sportsplan 
Etter møte hos NRYF har Martine forfattet første utkast til sportsplan for 2021. SU gikk 
gjennom utkastet på møte og gjorde noen endringer. Inga skriver endringer i Sportsplan og 
sender til SU og NRYF for godkjenning. Det er håp om at Sportsplanen kan offentliggjøres 
24. september. 
 

5. Gjennomgang endringsforslag KRVI  
Det planlegges et nytt arbeidsmøte for å sluttføre forslag om endringer mandag 5. Oktober 
klokken 18:00. Siden reglementet ikke er revidert siden 2018 er det omfattende arbeid å 
inkludere alle internasjonale endringer, slik at det blir mest mulig samsvar mellom 
reglementene. 
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6. Utestående forespørsler (om det er noen) 

Ikke noe utestående. 
 

7. Annet 
Filming under NM Par. Vi ønsker å filme NM par for underlag til vurdering for 
landslagstrenerene, Dette ble diskutert, men må avklares på mesterskapet. 
Sende ut forespørsler til ryttere om dette er greit. 
 


