
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
27.09.2021

Side av sider: 2 Referent:  Karen Houge

Innkalt: Karen Houge, Frank Sørensen, Inga Daler

Andre til stede:

Fraværende medlemmer:

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

1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte

OK.

2. Planlegging revidering møte for KRVI

Vi har fått en gruppe som er med å reviderer KRVI. Vi setter av søndag 24. oktober, og møtes på
NRYF sine kontor på Ullevål. Karen sender ut invitasjon på dette, og legger ved sakene som har
kommet inn.

3. Dommerkonferanse 2022

Etter innspill fra dommerne, så setter vi dommerkonferansen tidlig på sesongen i 2022, så man får
med nye endringer i KRVI og KRI. Vi ønsker å sette av en helg for dommerkonferanse og
grenkonferanse. Dommerkonferansen er for dommer 1 og 2.

4. Status på Oslo Horse Show

Vi har en arrangørgruppe med Lillann Akselsen, Mari Næss, Inga Daler og Karen Houge. Gruppa
har hatt møte og det norske laget har trening i forkant. Danmark har ikke mulighet til å stille med 5
ryttere, så vi har tilbudt noen norske ryttere å ri på det. Derfor kalles det laget Danmark Mixed.
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5. Landslag 2022

Inga, Karen, Lillann og Martine fra NRYF har hatt møte og gått igjennom Sportsplan for 2022.
Lillann fortsetter som landslagstrener for 2022. Uttaket vil skje i midten av november. Nytt i år er at
landslagstrener kommer til å ta ut sju utøvere til seniorlandslaget og i slutten av mars plukkes det
ut de endelige ekvipasjene for EM og VM. Straks Sportsplan er klar, så legges den ut.

6. Terminliste

Ved neste møte setter vi opp terminliste. Inga sjekker opp med Danmark og Sverige om de har
noen datoer for stevner i 2022.

7. Eventuelt

IMGA: Inga har vært på møte med International Mounted Games Association. For å gå
linjedommer på internasjonale mesterskap, så må man være kvalifisert gjennom et kurs online. Det
er viktig at de som rir internasjonalt har med seg kvalifisert personell.

Det var tilbakemeldinger fra EM lag at det var indikasjoner på bruk av smertestillende til hest, og
det er et viktig tema som vi bør ha fokus på i gamesen, eventuelt tema for grenkonferanse.

8. Innkommende mail

Ingen kommende mailer.

Neste møte: Mandag 18. oktober


