Møteprotokoll

NORGES RYTTERFORBUND
Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:

Side av sider:

11. februar 2018

Referent:
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:
Fortsettelse fra møte 28.01.18
Elite-/satsing-/juniorgruppe
·Deltagelse utenfra gruppen, kostnader for dette
·Eget opplegg for juniorene, mentaltrening.
·Deltagelse på EM og VM for lag for juniorer og seniorer
·Kriterier for uttak, wildcard-deltagelse.
Øvrig
·Kommunikasjon og info på sosiale medier
·Økonomi
·Organisasjonsprosjektet i Forbundet
·Trenerutdanning
·Utstyr til rekruttering brukes i varierende grad (eks. Jeanette)
·Møteplan i GU første halvår

REFERAT
Elite-/satsing-/juniorgruppe
·Det ble bestemt at det åpnes for deltagelse utenfra gruppen med en kostnad på 1500,- per
helg.
·Det er ønskelig å sette opp et eget opplegg for mentaltrening for juniorene. Eivind har
kontakt med en mentaltrener, men han er ikke tilgjengelig før i april. Det må derfor
diskuteres nærmere, men det bør luftes for juniorene allerede nå, da kostnaden blir
forholdsvis høy.
·Eivind vil gjøre en spørring på hvorvidt deltagelse på EM, VM eller begge deler er aktuelt for
deltagere på elite-/satsningsgruppene. Mulig det kun sendes lag til en av konkurransene.
·Det ble diskutert noe rundt uttak for deltagelse på EM/VM individuelt. Foreløpig er det åpen
påmelding til disse konkurransene, samt VM-par, men det bør diskuteres om det skal foretas
uttak til disse også. Dette bør da planlegges nøye, så uttaket gjøres før det åpnes opp for
påmelding. Slik det er nå har GU kun kontroll på deltagelse i mesterskap for lag.
·Det ble bestemt at det åpnes opp for påmelding til carnet allerede nå, så Borge rekker å få på
plass carnet før utreise til Frankrike i april, Champions League.
·Det ble også diskutert at GU bør stå for uttak til Champions League hvis det ikke avholdes
NM lag. Dette bør da inn i årskalenderen, så uttaket gjøres i god tid før påmelding.
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Øvrig
·Det ble bestemt at GU skal kommuniserer på FB siden Mounted Games Norge (det er
Mounted Games – Norway vi har brukt til nå). Eivind åpner opp så medlemmene i GU kan
legge ut innlegg der.
·Satsningsgruppe på Tune ridesenter. Tune har meldt inn at de ikke ønsker å leie ut til MG og
de planlagte treningshelgene. Eivind tar ny kontakt med dem for å avklare situasjonen
nærmere. Må eventuelt se på alternative steder som Fredriksborg. Det skal også gjøres ett
nytt forsøk på å få leie treningstid på Lefdals Rideskole i Vestfold.
·Møteplan i GU første halvår:
o 11. mars
o 8. april
o 6. mai
o 3. juni
·Økonomi
·Organisasjonsprosjektet i Forbundet
·Trenerutdanning
·Utstyr til rekruttering brukes i varierende grad (eks. xxx)

