
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
08.11.2022

Antall sider: 3 Referent:  Lene Merethe
Hansvoll

Innkalt: Karen Houge, Hedda Stadheim, Mari Næss, Lene Merethe Hansvoll og Stian Hennie

Andre til stede:

Fraværende medlemmer:

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

1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte

OK.

Et punkt ble tatt med videre. Se nederst i referatet.

2. Oppdatering fra møte for teknisk komite

Mari har vært på møte med teknisk komite. Fra SU tok hun opp paragrafen som omhandler
oppstalling under norgesmesterskap. Den tilsier at oppstalling på NM skal være i boks. SU MG
ønsker at dette endres hvor paddock tillates. Dette skal opp for videre diskusjon sommeren
2023.

Det var mye bra diskusjoner om hestevelferd. Det vil komme en spørreundersøkelse fra TK på
dette. Her ønsker SU MG stor deltakelse fra alle i MG miljøet.

Det ble diskutert kryssdeltakelse på tvers av klubbene under TK møtet, dette er en viktig sak
for SU MG, men saken kom ikke videre til neste møte. Denne saken skal SU jobbe mer med,
og ta opp igjen til høsten 2023.

3. Planer for 2023: Utkast på budsjett

Hva kan vi søke på i 2023? SU ønsker innspill på dette.

På neste møte må vi lage en handlingsplan for 2023, og derfor fint å starte utviklingen rundt
prosjekter til neste år. I fjor søkte vi om 130 000 nok til breddemidler og mottok 60 000 nok, så
ikke garantert at man får det man søker om, men bra å ha klare prosjekter man brenner for.
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Vi ønsker møte med den som har med økonomi i NRYF for å innhente info, samt hvordan man
søker vi post 2 midler? Hedda sender mail til Rebekka og spør om møte i forkant av neste SU
møte.

4. NHF 1 - 4. Desember 2022

Det blir ikke gamesshow eller konkurranse under årets NHF. Karen har vært i kontakt siden
mai med NHF, men ble ikke prioritert denne gangen. Vi får prøve igjen neste år.

Parallelt med NHF er avholdes Icelandic Horse Festival, og Karen har vært i kontakt med dem.
De er veldig interessert til å få til et samarbeid under med MG om et show under NHF, men har
kun et rundspor på fire meter i bredde. Det er opp til oss å lage et opplegg, men må tenke
alternativt. Feks en islandshestrytter som prøver games, en games rytter som mentor?
Minigames? Hedda tar over kontakten, og Lene Merethe og Stian hjelper til. Mari og Karen har
ikke mulighet til å delta under NHF.

Vi har fått stand plass NRYF sin stand, men ingen fra ungdomsgruppa kan være med å stå i
den. Derfor søker vi folk til dette.

5. Vintertreninger 2023

Det er vanskelig å få booket steder for stevne i februar, da flere klubber fortsatt legger sin
terminliste. Stian booker Ellingsrud for trening 18-19. mars og VM-uttak 22. april.

Når det er trening, kan vi få det dekket av rytterforbundet, men det kan vi ikke når det er
konkurranse. SU påtar seg å arrangere uttaksstevnet i februar. MG miljøet oppfordres til å
hjelpe til.
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6. IMGA møte

19. November er det møte i IMGA. I forkant skal hvert land stemme på hvor VM i 2025 skal
være, medlemmer inn i regel komiteen og hvilke dommere for VM og EM 2023. Vi gikk
gjennom de ulike kandidatene og ble enig om våres stemmer. Mari sender avgåre til IMGA.

7. SU 2023

Til neste år går Karen ut av SU. Resten av medlemmene blir med videre, men ulikt hvor aktive
de ulike kan være. Per nå har vi ikke noen ny lederkandidat eller noen som ønsker å ta over
breddeansvaret. SU ønsker innspill på mulige kandidater.

8. Innkommende innspill

Det har kommet inn spørsmål om man kan søke landslag med en hest i lett klasse, ettersom at
uttaket er gjennom et stevnet. Kvalifikasjonskravene er beskrevet i sportsplan, og har man ikke
ridd lett og middels i forrige sesong, så er man ikke kvalifisert til å søke landslag. Viktig at
hestene er erfarne nok og mentalt klar for en landslagssesong. Hestevelferd først.

Neste SU møte: 13. desember 2022

Fra forrige referat

4. Fordeling av mesterskap

Minner om: Mangler arrangør for NM par 3-4. juni. Håper en (eller fler) av klubbene som ikke
arrangerer et mesterskap kan ta dette stevne.


