Møteprotokoll

NORGES RYTTERFORBUND
Møte i:
Grenutvalg Mounted Games

Nr/år:

Side av sider:

24. juni 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:
- Nytt tidspunkt for Nordisk Individuelt
- Henvendelse fra XXX om å dømme på Skuterud
- Satsningsgrupper 2018/2019, laguttak før nyttår
- Møteplan Høst 2018
- Carnet (ansvar og informasjon rundt dette)
- Oversikt over godkjente assistentdommere, hester og ryttere – plan for dette
- Kommunikasjon runde nytt reglement
REFERAT
Nytt tidspunkt for Nordisk Individuelt
På grunn av Salmonellautbrudd på hest i Norge ble Nordisk Individuelt som var planlagt
arrangert av Borge Rideklubb første helgen i juli 2018 utsatt.
Borge rideklubb har søkt om å slå sammen NM individuelt og Nordisk Individuelt.
GU har sjekket om dette lar seg gjøre, men på grunn av reglementene er dette ikke lovlig i
henhold til Rytterforbundet.
GU ønsket å sjekke muligheten for å arrangere Nordisk første helgen i september og så flytte på
NM-rundene i par og individuelt.
Inga sende svar og informasjon til Hege.
Inga høre med JMRK om de har mulighet til å arrangere på NM individuelt på annet tidspunkt.
Til informasjon (da møtereferatet ble ferdig etter avklarelsen) ble Nordisk Individuelt 2018
avlyst.
Henvendelse fra XXX om å dømme på Skuterud
Det er kommet en henvendelse fra XXX om å dømme et UK-stevne på Skuterud. XXX er ikke
autorisert dommer og kan derfor ikke dømme dette stevnet. Hvis dette skal avvike, må eventuelt
XXX søke TU om dispensasjon.
Eivind sender svar til XXX.
Satningsgruppe 2018/2019, laguttak før jul
Det er enighet i GU om å gjøre laguttak for neste års landslag i desember 2018 / januar 2019.
Eivind jobber opp plan for dette.
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Møteplan høst 2018
Det ble satt opp datoer for møtene høsten 2018:
- 19. august 19:30-21:00
- 23. september 19:30-21:00
- 21. oktober 19:30-21:00
- 25. november 19:30-21:00
Tiden holdt til litt diskusjon rundt de neste punktene, men disse bør inngå i neste møte også.
Carnet
Inga ønsket bedre informasjon rundt carnet og bruken av disse, reiseplan etc.
Til videre diskusjon.
Oversikt over godkjente assistentdommere, hester og ryttere – plan for dette
Det finnes ingen systemer som ivaretar dette per dags dato. Noe informasjon ligger i Gamespro og
Eivind har liste over alle godkjente assistentdommere.
Kommunikasjon rundt nytt reglement
Det nye reglementet ligger fortsatt til godkjenning hos Rytterforbundet, men det vil bli kommunisert
ut så snart det er klart. Da vil det også implementeres på rytter.no.

