Møteprotokoll

NORGES RYTTERFORBUND
Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:
28. januar 2018

Side av sider:

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:
Konstituering av nytt GU
·Breddeansvarlig
·Terminliste
·Sekretær
·Utstyrsansvarlig
·Sportsansvarlig
·Internasjonal representant
Terminliste
·Norway Summer Challenge
·NM Par
·Konferanse for teknisk personell
·«Champions League»
·Øvrige stevner
·Oppdatering av HorsePro
Elite-/satsing-/juniorgruppe
·Uttak og samlinger etter de oppsatte treningene
·Ønske fra juniorrytter om å trene med å komme med på seniorlandslag. Reservasjon mot
grunn-/styrketrening
·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
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REFERAT
Konstituering av nytt GU
·Breddeansvarlig - Anne Kjensli Strøm og Line Georgine Skofteby
·Terminliste - Anne Kjensli Strøm
·Sekretær – Inga Daler
·Utstyrsansvarlig – Frank Sørensen
·Sportsansvarlig – Eivind Kjuus
·Internasjonal representant – Eivind Kjuus
Det ble enighet om at alle bidrar i de forskjellige ansvarsområdene ved behov.
Frank lager en felles mailadresse for alle i GU.
Denne bør legges ut på rytter.no, så det er enkelt for alle å ta kontakt.
Det ble diskutert at det bør strammes inn på reglene ved utlån av utstyrshenger.
Det bør skrives en kontrakt ved utlån. De som låner hengeren skal levere den tilbake i den stand den
var da de hentet den. Et depositum skal sikre at dette blir gjort.
Det bør også vurderes om det etter hvert skal tilkomme et beløp for leie av hangeren.
Inga lager forslag til kontrakt.
Terminliste
AEG – Frank har forespurt Danmark og Sverige om de kan stille par. Har fått positiv tilbakemelding fra
Danmark, men ingen endelig bekreftelse. Sverige kan mest sannsynlig ikke stille på grunn av
Gøteborg Horse Show. Hedda og Karoline jobber sammen med Frank for å lande deltagelse fra tre
par, eventuelt tre norske. De vil også jobbe med planlegging og gjennomføring av selve
arrangementet.
Frank tar kontakt med arrangøren av AEG og ber om gratis bokser under arrangementet.
Borge Rideklubb har søkt om å arrangere Norway summer Challenge. Dette ble bestemt innvilget,
men med forutsetning av at de setter opp 2-3 mindre stevner i løpet av sesongen.
Anne sender mail med svar til Borge.
NM Par ønskes arrangert av Ski Rideklubb, men da må datoen endres/byttes med NM Individuelt.
Sjekke om JMRK eventuelt kan arrangere NM Par i tillegg til NM Individuelt.
Konferanse for teknisk personell.
Det er et krav at dommere/assistentdommere delta på en konferanse, eventuelt tar prøve på nytt,
tre år etter bestått prøve.
Det planlegges en slik konferanse søndag 8. april, eventuelt 5. eller 6. mai.
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Eivind sjekker med Rytterforbundet om det er ledige lokaler på Ullevål.
Borge Rideklubb har avtalt direkte med arrangør av Champions League at de sender lag til denne
konkurransen.
GU liker ikke denne fremtoningen, da det i utgangspunktet er vinner av NM lag som skal
representere Norge i denne konkurransen.
I og med at det ikke ble arrangert NM i 2017 burde det vært en kvalifisering for uttak til lag. Eivind
hadde opprinnelig avtalt med arrangøren om å arrangere et eget åpent uttak for deltagelse, men
dette er ikke kommet på plass før Borge avtalte å ta plassen.
Det bør utarbeides en årskalender så GU ligger i forkant av slike situasjoner. Dette bør diskuteres
nærmere på neste møte i GU.
Rideklubbene bør oppfordres til å arrangere mindre stevner med lett klasse, gjerne 1-dagsstevner.
HorsePro bør til enhver tid være oppdatert med riktig type stevner, så det er lett å orientere seg også
for nye ryttere.
Elite-/satsing-/juniorgruppe
Det ble bestemt at det ikke godkjennes at juniorryttere er med på seniortreninger eller uttak til
seniorlag.
Dette begrunnes av reglement i KRI (dette bør spesifiseres i Grenreglementet for MG, da vi på andre
stevner åpner opp for at juniorer og seniorer rir sammen) og med argumentasjon i samhold og
utvikling av juniormiljøet. Det er 9 juniorer med i juniorgruppen og det bør være grunnlag for å lage
et godt juniorlag. GU anser også at det vil være til fellesskapets beste med denne løsningen. Videre
skal det være slik at opplegget som presenteres skal følges av alle deltagere, for eksempel
grunntrening og styrketrening for hest, samt undervisning innenfor ulike tema.
Det ble bestemt at ryttere som ønsker å delta på noen samlinger, men ikke er en del av gruppen, skal
få delta mot betaling. Det ble ikke bestemt hvor mye de skal betale for disse treningene.
Det ble opplyst at det er to deltagere på elite-/satsingsgruppen for seniorer som har
betalingsanmerkninger fra tidligere.
Det ble bestemt at disse kan være med hvis de godkjenner en betalingsordning for nedbetaling av
gjelden, eventuelt betaler alt i sin helhet.
Eivind tar dette opp med Rytterforbundet.
Det ble ikke tid til alle punkter på agendaen, så resterende må flyttes til neste møte som er avtalt til
søndag 11. februar klokken 20:00 – 21:30.

