Møteprotokoll

21. mars 2012

NORGES RYTTERFORBUND
Møte i: Grenutvalget for
Nr/år:
Side av sider:
Sekretær: Marianne
mounted-games
6.mars -2013
Jarlset
Innkalt: Per Erik Holst, Tone Hennie, Tor Arne Axelsen, Frank Sørensen, Inger Hilmersen, Karen Houge, Marianne
Jarlset og Eivind Kjuus.
Andre til stede: Kristin Kåvin
Fraværende medlemmer: Inger Hilmersen og Karen Houge.
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
NRYF, rytter.no
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konstituering av nytt Grenutvalg
Møtestruktur nytt GU
Økonomi, budsjett – overføring til NRYF.
Terminliste
Landslag / satsningsgruppe 2013
Oslo Horse Show
Status regler ved Inger Hilmersen
Status bredde ved Tor Arne Akselsen
Utdanning av teknisk personale (dommere, linjedommere, banebyggere, stewards) ved Per Erik
Holst.

1. Eivind ønsket velkommen til nytt Grenutvalg, og presenterte vår representant i rytterforbundet,
Kristin Kåvin. Vi tok en liten rask runde rundt bordet om hvem vi var og hvilke roller vi har hatt
tidligere.
Konstituering av nytt grenutvalg:
• Grenleder, ansvarlig sport, terminliste, godkjenning stevneinvitasjoner
• Breddeansvarlig
• Reglementsansvarlig
• Sekretær / Kasserer
• HMS / stevnekoordinator
• Utstyrsansvarlig
• Utdanning teknisk personell / stevnekoordinator
• Rytterrepresentant

Eivind Kjuus
Tor Arne Akselsen
Inger Hilmersen
Marianne Jarlset
Tone Hennie
Frank Sørensen
Per Erik Holst
Karen Houge

Grenutvalget ønsker å opprette en stevnekomite og Tone og Per Erik avklarer med aktuelle
kandidater.
2. Det ble avtalt at vi fortsetter med grenutvalgs møter på samme måte som tidligere. Hastesaker kan
tas på telefon når de oppstår. Vi prøver på 2 møter i kvartalet. Møte sted avtales etter hvert, men i
sesongen er det fint om noen kan legges til helger hvor vi allerede er samlet.
3. Økonomi. Rytterforbundet skal ta over oppfølging og bokføring av vårt regnskap. Vi finner en måte å
gjøre overgangen på i samarbeid med regnskapsansvarlig hos rytterforbundet. Ansvar. Marianne
4. Terminliste.
Lista er klar datomessing, men vi mangler fortsatt å få på plass arrangører. Per Erik sjekker om Sork
kan ta 1. og 2.juni. Tor Arne og Marianne sjekker om Hurum Wildcats kan ta noen stevner. Mulig
stevnesteder er da Vormsund og Hurum. Hurum har liten bane slik at det passer best med ind.
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Stevner. Eivind sjekker med Moss v/Per Ivar Lande om kan ta noen. I tillegg håper vi på stevner i
Arendal. Dette er mest aktuelt på høsten. Eivind avklarer med Lene.
5. Landslag / Satsningsgruppe.
Landslagsuttak i starten av april. Vi prøver å få til en ekstra plass i EM ind. Viktig at flest mulig av
satsningsgruppas medlemmer har et tilbud også etter at landslagene er tatt ut.
Eivind forhører seg om hva som er ønskelig aktivitetsnivå for satsningsgruppen etter at siste avtale
samling er ferdig.
Det ble diskutert litt forskjellige transport muligheter for EM. Vi håper på et samarbeid med danskene
og muligens også svenskene.
6. Oslo Horse Show.
Vi skal være med her, og det ble lagt frem forslag om at vinneren av NM lag, SM lag og DM lag
deltar. Dette ble vedtatt.
7. Status regler.
Inger var ikke her, saken utsettes. Vi bør prioritere norsk grenreglement framover.
8. Status bredde.
Tor Arne orienterte om rekrutteringsarbeidet. Dette går sakte, men han har god kontakt med 5
klubber som gjerne vil prøve å få til litt games.
9. Status teknisk personell.
Gjennomføring av stevner går som tidligere inntil vi har norske regler og utdanning av teknisk
personale oppe og går. IMGA regelbok er gjeldende. Det skal være et internasjonalt dommerkurs
som Eivind er med og arrangerer (Peter Dale har ansvaret for dette). Per Erik ønsker å delta.
10. Øvrige saker
Prioriterte områder for GU framover
• Bredde (rekruttering)
• Reglement
• Sport (toppsatsning)
• Stevnegjennomføring / samarbeid klubber
• Utdanning / kvalitetssikring av teknisk personale
• Trenerutdanning
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