
NORGES RYTTERFORBUND

Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
20.10.2022

Antall sider: 6 Referent:  Lene Merethe
Hansvoll

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

Andre til stede: Linn Prime, Inga Daler, Carmen Olsen og Sofia Barton

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. Evaluering av KOHS

Sofia Barton, Inge Daler og Carmen Olsen var med i møtet for dette punktet, da Sofia og Carmen
hadde ansvar for stand og Inga var utstyrs-og banebyggeransvarlig.

Årets show ble redusert ned til kun lørdag, fra lør og søn, i siste liten. Til gjengjeld fikk vi 25 min til
konkurransene + 4 min til æresrunde. Dette var en økning fra i fjor var på totalt 20 min. Vi håper å
få to dager neste år, me

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, og har en veldig drillet gjeng som organiserer, så dette er
veldig bra. Skriver en evaluering i eget dokument, slik at det er lettere å huske for arrangørgruppen
neste år.

Standen gikk bra, men har et par tilbakemeldinger til NRYF på tidspunkt og div som vi sender
NRYF med tanke på forbedring til stand på NHF.

3. Ungdomsgruppa oppdaterer

Ungdomsgruppen har fått tildelt 10.000 kroner å lage et opplegg som skal være til gleder for
bredden i MG Norge. Ungdomsgruppen har valgt å avholde en trening for ryttere som ikke har
prøvd MG før, med JR landslagstrener, på Solberg gård den 17. Desember. Under KOHS var det
konkurranse hvor man kunne vinne 50% rabatt på treningen. Carmen og Sofia presenterer et
budsjettet for treningen. SU er veldig glad og takknemlig for at ungdomsgruppa lager dette
opplegget.
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4. Fordeling av mesterskap

To klubber har søkt, Gjøvik og Skuterud.

Tildelte mesterskap:
Gjøvik Rideklubb (GRK arena):
- Nordisk individuelt 7 - 9 juli
- NM individuelt 23 - 24 september

Skuterud Rideklubb:
- Norway Summer Challenge 20 - 21 mai
- NM lag 2 - 3 september

Mangler arrangør for NM par. Det er sendt ut mail til Ski, Kongsberg, Hurum, Jarlsberg og LSRK,
men klubbene har ikke lagt plan for hva som skjer neste år enda.

5. Satsningsgruppe og landslagstreninger 2023
Vallemyrene og Hønefoss må legge ut sine terminlister, ergo må vi være rask på ballen for å få
booket det. For å få støtte, kan det ikke være et stevne. For å trekke flere påmeldte, bør vi kalle
det et stevne og slik at vi får til et vinterstevne. En av de første helgene i februar. Kan det holdes
linjedommerkurs på samme stevne? Da kan SU bidra med midler i breddemidlene? Lene merethe
sjekker opp med Hønefoss. (Sendt forespørsel 20.10.22)

Undersøker følgende datoer:
- 21-22. Januar: Første trening med landslagstrenere. SU organiserer. Karen har booket Solberg
Gård, Trøgstad
- 11-12. Februar eller 4-5. Feb: Vinterstevne/uttak landslag. Sted: TBA
- 18-19. mars (evnt 11-12. mars) Senior landslaget arrangerer + får inntektene. Sted: TBA
- 1-2. april treningssamling. Junior landslaget arrangerer + får inntektene. Sted: TBA
- 15-16.april: Nordic Team, Danmark
- 22. April. Uttak VM-lagene. Sted: TBA
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6. Økonomi oppdatering

Gjennomgang av årets regnskap. Vi har en del utestående.
Mesterskapsstøtte til VM/EM-ryttere. De får en engangssum på 2000 NOK i støtte hver. Hedda
følger opp dette, samt andre utbetalinger vedrørende landslag.

U12 kampanjen: 5000 NOK i støtte til klubber som arrangerer minimum to U12 klasser, og 500
NOK til foresatte med U12-ryttere som har ridd tre stevner eller mer.

Frist: 01.11.22 for alle SU-medlemmer å sende inn utlegg til NRYF. Hvis usikker på hvordan, ta
kontakt med Karen.

7. Workshop MG på nett

Ny nettside er påbegynt. Denne siden vil være et grunnlag for å bygge utifra under en
utviklingsworkshop. Denne blir på nyåret. Hedda kommer tilbake med mulige datoer, før neste SU
møte.

8. NHF

I år er det ikke satt opp Mounted Games på programmet til Norwegian Horse Festival. Karen
har kontakt med arrangør, som ønsker MG, men de venter på å se hvor mange startende de
får i ulike klasser. Vi har gitt dem frist innen 01.11.22 å gi endelig svar.

Vi ønsker å være en del av NRYF sin stand og kontakter Icelandic Horse Festival for å høre
om et mulig samarbeid. De arrangeres parallelt med NHF. Karen følger opp dette.

Neste SU møte: 08.11.22 kl, 20.00
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Med fra forrige referat:

6. Teknisk personell

Det kom opp forslag om at varighet på autorisasjonen for assistentdommere skal samkjøres
med perioden rytteren kan være borte med tanke på kvalifisering.

Ser på muligheten for å lage en online test som man kan ta for å ta opp igjen
linjedommerkurset hvis man er borte over lengre tid. IMGA har et online kurs, og det funker
bra.

Dømmerkortet sendes inn årlig, fristen for dette er 10. Desember 2022. Mari legger ut link på
FB. Ligger også på NRYF.


