NORGES RYTTERFORBUND
Møte i: Grenutvalget for Nr/år:
Dato:
Side 1
Referent:
Mounted Games
1/17
19.02.17
Christina A. Ødeskaug
Innkalt: Eivind Kjuus, Stian Hennie, Anne Kjensli Strøm, Frank Sørensen og Christina A. Ødeskaug
Andre til stede:
Fraværende medlemmer:
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:

1. Regnskap 2016
Sendt til alle i grenutvalget og gjennomgått i møtet.
Fortsatt en del igjen av midlene som ble overført inn fra IMGAN, men det har vært
overforbruk på drift siste to årene.
Øremerkede midler til f.eks. bredde og utdanning. Viktig at slike aktiviteter kostnadsføres
riktig.
2. Terminliste
Det har kommet noen innspill på at det bør være separat NM og Nordisk Individuelt.
Grenutvalget velger å beholde det som allerede er bestemt, og holder begge stevnene på
samme helg.
Det har kommet inn spørsmål om å holde lagstevne med tanke på å avgjøre hvilket lag som
skal starte Champions League. Kan være en mulighet å avholde et eget lagstevne til høsten
som et uttak. Sannsynligvis sendes det ikke noe lag 2018.
Beslutning om hvem som arrangerer ulike mesterskap. Kommet inn søknader fra flere
klubber. Eivind sjekker opp, og får noen andre til å se på søknadene.
Bør også legges opp til 1 eller 2 kurs for teknisk personell. Et tidlig i sesongen, og evt. et litt
senere. Første kurs 6.-7. Mai på lagstevne, GU arrangerer.
Bør også være en dommerkonferanse ila. sesongen, 2.-3, September (NM par).
2 lagstevner (dagsstevner) som står uten arrangør (24/6 og 26/8).

3. Felles carnet 2017
Oppfatning om at felles carnet er billigst. Alle som skal stå på carnet betaler en fast sum.
Frank er ansvarlig for å bestille og oppbevare. Må være klart til midten av april. Info på
hester må inn innen 31.03.
4. Økonomi for satsningsgruppa
Noen som ikke har betalt første avdraget for satsningsgruppa, og noen skylder fra tidligere
år. Eivind følger opp.
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5. Kostnad for utenlandsboende deltager i satsningsgruppa
Spørsmål fra rytter om de som trener/bor i utlandet skal betale for satsningsgruppa
ettersom de ikke benytter seg av treningene. GU bestemmer at ryttere som bor i utlandet
betaler 50% av summen til satsningsgruppa.
6. Rekruttering
Støtte til klubber. GU har betalt ut noe trenerhonorar til samlinger, og noe midler har gått til
utstyr. Bør bruke midlene vi er tildelt.
Forslag om å plukke ut noen klubber som det ønskes å satses mer på, hvor vi kan være en
stund og holde jevnlige treninger.
Punktet går videre til neste gang.
Søknader om støtte til utstyr fra Karianne Brekken og Hedda Stadheim (på vegne av Jarlsberg
rideklubb). GU ønsker mer utdypende søknad fra Karianne om hva hun ser for seg, evt. om
hun kan samarbeide med en klubb (Kongsvinger). Eivind sjekker opp med Karianne. Hedda
får utstyrspakke.

Innkommende forslag:
- Dee ønsker å ha tatt ut laget før siste helgen som er satt opp som uttak slik at laget
kan trene sammen.
- En junior som har søkt om å ri på seniorlag, noe som ikke blir aktuelt av hensyn til de
andre juniorene.
- Ungdomskomité for å minske avstanden mellom ryttere og GU (Tas igjen på et
senere møte).

