NORGES RYTTERFORBUND
Møte i: Grenutvalget for
Nr/år:
Dato:
Side 1
Referent:
Mounted Games
12/2014
03.12
Eivind
Innkalt: Eivind Kjuus, Tone Hennie, Tor Arne Akselsen, Frank Sørensen, Inger Hilmersen, Line Bryn og Charlotte F
Gaarder
Andre til stede:
Fraværende medlemmer:
Charlotte F. Gaarder
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
www.rytter.no, Kristin Andresen, Hallgeir Oftedal, Wenche Alm

1) Oppfølging fra forrige møte
Rekruttering:
•
•
•
•

Bra samling på Hønefoss sist lørdag.
Moss har ledig tid på fredager. Inger avtaler
Hof ønsker ny trening til våren. Hedda holder kontakt.
Bra deltagelse på NRYF fagkonferanse.

Satsningsgruppe: Etter forrige møtes sak om omfang og kostnader spurte Eivind rytterne om
man ønsket tre eller fire samlinger. Det var omtrent 50/50 for tre eller fire. Første samlingen
ble derfor gjort om til en åpen teknikktrening med landslagstrener. Denne treningen meldte
det seg kun seks deltagere til, og den er derfor avlyst. Det blir dermed tre
satsningsgruppesamlinger i perioden januar – mars.
Sportsforum: Legge ut informasjon på FB. Line

2) Omfang og kostnader for landslag
Enighet om at to treninger etter uttak, samt deltagelse på de nordiske mesterskapene er
ønskelig før EM. Det åpnes også neste år for at ryttere kan trene og konkurrere i utlandet
gjennom sesongen, men det er også ønskelig med deltagelse på treninger og konkurranser
hjemme. Ryttere som søker om landslagsplass redegjør skriftlig for sine planer for sesongen
slik at dette kan tas med i vurderingen ved lagsammensetning.

3) Terminliste 2015
Følgende er avtalt og blir lagt ut i HP Nett. Ansvar Eivind
•
•
•
•
•
•

9.-10. mai
30.-31. mai
27.-28. juni
22.-23. august
5.-6. september
12.-13. september

Dommerkurs kombinert med treningsstevne. Arrangør GU
Norway Summer Challenge. Arrangør Moss
Nordisk Individuelt Mesterskap. Arrangør GU
NM Individuelt. Arrangør GU (forbehold om ledig banekapasitet)
NM Par. Arrangør SORK
NM Lag. Arrangør Moss

Utover oppsatte lagstevner og mesterskap er det ønskelig at klubbene arrangerer
rekruttstevner vinter og vår, inne- og utendørs. Parstevner i lett klasse passer nybegynnere.

