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NORGES RYTTERFORBUND

Medlemmer tilstede på mail: Line

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 6/2010

Den 26.10.2010,
Nettmøte

Bjørkvold, Marit Walløe,

Mail-møte

Sekretær: Marit

Andre til stede: Kristin Kåvin ( NRYF)
Forfall medlemmer:
Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
Saksnr/år.
Sakstittel/tekst.

Fraværende medlemmer:

Sak 44-2010 Siden sist
Cupavslutning.
Fint stevne – 80 starter. Solør vant Cup. 10 utøvere fikk premie i skrittecup.
DVD-film-opptak
26.09 i Moss. Veldig bra planlagt og gjennomført av Ingunn og Mari. En lang, slitsom dag
med mye god jobbing. GUV v/ leder sto for materiell og mat.
WM-deltagelse
Lisa kom desverre ikke til finalen, men endte på 20 plass. Vi har fått brev fra henne med
takk for reisestøtten.
Oslo Horse-Show
På stand for GUV lørdag: Marte Espeland og Marit Walløe
søndag: Emilie og Jannicke Christensen
Turnsamling 23.10
20 deltakere fra 4 ( 5) klubber. Fin samling på Jessheim i ny turnhall der.
NRYF-ledersamling
GU-V-leder deltok. Det arbeides med å knytte kontakt med de andre mindre grenene for
samarbeid og utveksling av ideer.

Sak 45-2010 Satsningssamling med Gero Meyer
Vi har fått Gero Meyer ( Tysk utøver – den beste i verden pt. i obligatoriske øvelser)
til å komme hit lørdag / søndag 30.10 – 31.10 ( Jfr. Sak 39/2010)
Det er beklageligvis sammenfallende med Halloween-stevnet på Nannestad, men vi må ta
den helgen det er mulig å få treneren til å komme hit.
Det blir en ganske kort samling med lag-samling lørdag og individuelle utøvere søndag.
Lagsamlingen i Solør. Det er leiet gymsal. Søndag leier vi speiderhuset. Treneren kan bo
hos Elisabeth, så det blir ikke utgifter til overnatting.
Vedtak: GU-V dekker lønn 2 x 2500 SEK = ca 4400 NOK, reise ca 2400 NOK + kjøring
Solør + noe til mat. Anslagsvis 8500 kr. Utøverne dekker selv sin egen mat og reise.

Sak 46-2010 Stevnesesongen 2010 – Nye stevner
30.10 – Halloweenstevne i regi av Nannestad
21.11 – L-stevne i Moss
Moss får tilbud om å søke reisestøtte for dommer, da dette antagelig blir et lite stevne.

Sak 47-2010 Økonomi – Søknad om støtte fra satsningsgruppedeltakere
GU-V sender ut brev / søknadsformular til alle satsningsgruppemedlemmer.
Alle søknader må inneholde bilag / reiseregning for å komme i betraktning.

Side 2 av 3 sider

NORGES RYTTERFORBUND

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 6/2010

Den 26.10.2010,
Nettmøte

Søknadsfrist 10.11. Vi behandler søknadene på neste GUV-møte

Sak 48-2010 Brev om aldersbestemmelsene i voltige
GU-V har mottatt et brev fra Anton Granhus ang. aldersbestemmelsene i Voltige.
Vi har snakket en god del om dette de siste 2 årene ( også med Kjell i NRYF) og ser at vi
bør gjøre en forenkling i KR VII, men større endringer bør ikke komme før ved full
revisjon av reglementet i 2012.
Vedtak: Saken settes opp på neste møte. Da vil Mari Viko Rasmussen fra NRYF også være
tilstede

Sak 49-2010 Nye medlemmer i GUV fra 2011
Carolin Haug fra Moss har sagt ja til å være med. Det blir også en representant fra Solør.
Forslag til vedtak: Marit sjekker opp hvem det blir fra Solør. Det meldes til NRYF at vi
ønsker at de oppnevner de navngitte representantene.

Sak 50-2010 Grenkonferanse 2011
Foreslått dato: Søndag 16. Januar. Sted: Speiderhuset på Høyenhall eller forsamlingshus
på Lofsrud gård. ( Begge Oslo)
Det hadde vært fint å ha noe faglig innhold på konferansen. Vi arbeider videre med dette.

Sak 51-2010 Voltigekurs på Røros, Tromsø og Arendal
Marte reiser til Røros for å holde kurs 6.-7.november. ( Sak 41-2010) De skal låne ett sett
utstyr av GUV.
Mari har fått forespørsel fra Tromsø og Arendal, men det blir neppe før på neste budsjett.

Sak 52-2010

Satsningssamling i regi av NRYF 8.-9.januar 2011
Samlingen blir på Idrettshøyskolen i Oslo. Vi har gitt innspill til temaer:
mental trening, kosthold, kondisjonstrening. GUV sender ut informasjon om datoene på
mail.
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