Møteprotokoll

NORGES RYTTERFORBUND
Møte i:
Nr/år:
Side av sider:
Referent:
Grenutvalg Mounted Games
19. august 2018
Inga Daler
Innkalt:
Anne Kjensli Strøm, Frank Sørensen, Inga Daler, Line Georgine Skofteby, Eivind Kjuus
Andre til stede:
Fraværende medlemmer:
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
NRYF, rytter.no

Agenda
- Sport 2019: Representasjonsridning, forpliktelser lag/individuelt, mm.
- Rekruttering - tiltak Høst/Vinter)
- juniorekvipasje på seniorlag
- Mail fra diverse på grunn av nytt reglement etc.
- Ny grenkonferanse/infomøte om reglement
- Champions League 2019
- Kingsland Oslo Horse Show
- Tildelinger 2018

Referat
1) Sport 2019: Representasjonsridning, forpliktelser lag/individuelt, trekninger, reserve EM,
Forskudd, Kriterier for å melde på lag (antall og nivå, målsetting)
Det viser seg å være vanskelig å få etablert landslag hvor alle de har meldt interesse og er tatt ut faktisk
stiller til start. Det har de siste årene vært frafall av ulike årsaker tett opp til mesterskap. GU ønsker derfor
at det etableres en kontrakt som signeres kort etter uttak, som nå blir desember/januar, og at det også
betales inn et depositum. GU innstiller et forlag på å ta ut 5 ryttere og 2 reserver, for å ha en bedre backup
for eventuelle frafall.
Det gjennomføres et møte med sportssjef og sportskoordinator i Rytterforbundet for å diskutere dette,
samt for å lage grunnlaget for Sportsplan 2019.
Det stilles ingen krav til et landslag for deltagelse i Nordisk lagstevner i forkant av mesterskap.
Det vil arrangeres åpen trening i november og desember og uttaket gjøres i januar. Landslagstrenerne
fortsetter.

2) Rekruttering - tiltak Høst/Vinter
Det ønskes å trykke opp brosjyren om Games som er rettet mot rideskolelærere etc. Mål å ha den ferdig til
fagkonferansen i september. Eivind følger opp dette.
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3) Juniorekvipasje på seniorlag
Det var behov å sette inn en reserve på EM-laget i åpen klasse, fordi en av de uttatte ekvipasjene trakk seg
kort tid før mesterskapsstart.
Det ble hentet inn en kravspesifikasjon for reserven fra landslagstrener. Fire ryttere var tilgjengelige, hvorav
en junior og to seniorer utenom elitegruppen. I tillegg ble det undersøkt om aktuelle individuelle EMryttere kunne tenke seg å gå inn på laget, hvilket de ikke ønsket. Av de tilgjengelige ekvipasjene var det kun
junioren som fylte kravspesifikasjonen. Valget ble avklart med sportsavdelingen i Rytterforbundet.
Det har vært reist kritikk mot uttaket, fordi en junior ble tatt ut. På konkret forespørsel i møtet var det
imidlertid ingen av deltagerne i GU-møtet som hadde andre forslag til uttak. Det har også blitt vurdert som
uaktuelt å trekke laget fra mesterskapet, siden startavgift var betalt og transport, reise, mm var organisert.
Det ble også ansett som en helt annen situasjon å skaffe en reserve for å løse et akutt problem før
mesterskapet enn å fra starten av sesongen åpne for slik løsning utenom rutine. Den valgte reserven ødela
ikke for Norges juniorlandslag, siden vedkommende ikke var interessert i å ri på dette laget. Det var enighet
i møte om at GU burde vært informert da situasjonen oppstod.

4) Mail fra diverse på grunn av nytt reglement etc.
Mailene er gjennomgått og diskutert og vil bli besvart.

5) Ny grenkonferanse/infomøte om reglement
Det ble enighet om å kjøre nytt reglementsmøte i april 2019.

6) Champions League 2019
Champions League (CL) er en konkurranse for landenes nasjonale klubbmestre. Et norsk klubblag skal
dermed være Norgesmestre. I og med at Norge nå ikke arrangerer NM for lag og det heller ikke kan
gjennomføres noen reell kvalifisering til denne konkurransen kan ikke beste klubblag kåres.

Møteprotokoll

NORGES RYTTERFORBUND
Møte i:
Nr/år:
Side av sider:
Referent:
Grenutvalg Mounted Games
19. august 2018
Inga Daler
Innkalt:
Anne Kjensli Strøm, Frank Sørensen, Inga Daler, Line Georgine Skofteby, Eivind Kjuus
Andre til stede:
Fraværende medlemmer:
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
NRYF, rytter.no

Med i vurderingen ligger også at utenlands konkurranser som CL vil redusere interesse og mulighet for å
delta på offisielle internasjonale mesterskap som EM og VM for lag. GU har besluttet å ikke satse på CL og
heller ha fokus på landslag og mindre stevner for å fremme rekruttering.

7) Oslo Horse Show
Anne gjør et forsøk på å få tak i par fra Danmark og Sverige, samt at vi søker etter deltagere til et lag fra
Norge i henhold til kriteriene for Show-ridning.
Frank lager plakat for salg av games-utstyr.

8) Tildelinger 2018
Stort sett samme tildelinger som tidligere, med unntak av at tilskuddet til drift er halvert. Det undersøkes
om det er mulig å øke driftsbusjettet («ordinære midler»).
Type midler

Internref.
Post 2

Sum

Aktiviteter

Oppfølging NRYF

15.000 kr

GU-MG/Wenche Alm

Utviklingsorientert
ungdomsidrett

Post 2

15.000 kr

Aktivitetsmidler
barn/unge/bredde

Post 3

60.000 kr

Utdanningsmidler, GUMG nasjonalt

Post 3

15.000 kr

Drift av sport,
aktivitetsplaner og GU
Drift av
aldersbestemte
grupper
Bredde og
grenspesifikke
rekrutteringstiltak
Tildeles MGDK for
utdanning av teknisk
personell

Ordinære midler

GU-MG/Wenche Alm

Wenche Alm /
kontaktperson GU
Wenche Alm

