
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Sportsutvalg Mounted Games

Nr/år: Antall side: 3 Referent:   Anne Kjensli
Strøm

Innkalt: Mari Næss, Stian Hennie, Linn Prime, Anne Kjensli Strøm, Hedda Stadheim

Andre til stede: Ingvild Lillefjære

Fraværende medlemmer:Lene Merethe Hansvoll

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

Agenda

1. Oppdateringer i NRYF

2. Carnet

3. Oppdateringer økonomi

4. Grenkonferanse

5. Oppdatering Satsningsgruppetreninger

6. Hengeren

7. VM Lag

8. Annet

1. Oppdateringer NRYF

Resultat lister

Torunn Knævelsrud (TKR) er usikker på om MG følger NRYF stevneregler for resultater.

Vi informerte om at vi og klubbene sender inn digital stevnerapport etter hvert stevne og resultatene fra

gamespro sendes inn til NRYF.  Det er i tillegg ønske om at det sendes inn en excel liste over

- Rytters navn

- Hestens id nr

- Plassering

- Klubbnavn

Dette kan sendes til Ingvild Lillefjære. I tillegg skal det legges inn i NRYFStevne en link til resultatlisten i

Gamespro.org. Hedda lager en søkbar Excel liste

KR

KR VI er godkjent og er lagt ut under Grener i Rytter.no

Rytterting

Leder av Sportsutvalgene har møteplikt. Neste Rytterting er 15-16 april 2023
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NRYF Ungdomskomitee

Det skal opprettes en NRYF Ungdomskomite og det henstilles til at MG også er med her. Vi ønsker at

den/de som evt blir med her er interessert i MG og vil tale ungdommens sak her. Det kommer et innlegg

ut på FB om dette.

2. Carnet

SU ønsker ikke å stå ansvarlig for Carnet. Men vi vet det er flere klubber/enkeltpersoner som har ordnet

eget  Carnet. Vi henstiller til at de som ikke har Carnet slår seg sammen og tar ut dette sammen.

3. Oppdateringer økonomi

Alle fakturaer til SU skal sendes til Mesud. (mesud@rytter.no)

Tildeling av  midler for 2023 er rett rundt hjørne, og Ingvild vil informere om dette så fort det er avklart

hva MG får.

Det ble endel snakk om hva slags midler MG rår over og pengene som skal brukes står bundet opp i disse

2 “sekkepostene”:

- Post2 midler: Via sportsmidler som kan benyttes fritt, f.eks landslag ol.

- Post3 midler: Øremerkede midler til bredde og rekruttering.

4. Grenkonferanse

Det vil avholdes Grenkonferanse på  Teams i 2023. Der vil SU vi gå igjennom økonomi, endringer av

reglement, nyheter/endringer i regler og terminlisten. Vi kommer tilbake med dato så raskt som mulig.

5. Oppdateringer Satsningsgruppetreningene

Det vil bli tilbakebetalt penger til de som betalte for mye på sist Satsningsgruppetreningene da anlegg og

oppstallingsprisene ble endret i siste liten pga bytting av anlegg. Det vil gå gjennom økonomi avd hos

NRYF og utbetales derifra i nærmeste fremtid.

Neste satsningsgruppetrening vil være på Ellingsrud 18-19 mars.
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6. Hengeren

Det er et ønske om å kjøpe en ekstra utstyrshenger og Stian har funnet en brukt henger som ser ny ut.

Hengeren er større enn det vi har pr nå, og det er samme trekklast regler som den andre (BE førerkort +

bilens hengerlast er fortsatt førende). Vi venter på svar fra selger om vi får kjøpt denne.

7. VM Lag

Det er kun 2 stk som har søkt VM lag. Dessverre vil det da ikke bli sendt ryttere til VM lag i Australia.

8. Annet

Invild Lillefjære (NRYF) kontakter landslagsrytterne slik at de får info ang innkjøp av sponsor tøy. Sofie

Sørhagen har blitt medlem av Ungdomsgruppa, og det er veldig hyggelig.

Neste møte 11.april


