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NORGES RYTTERFORBUND
Medlemmer tilstede: Carolin

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 1/2012

Den 16.02.2012

Haug, Marte Espeland, Ingeborg Bjerregaard, Marit Walløe,

Kristin Kåvin ( NRYF)
Sekretær: Marit
Andre til stede:
Forfall medlemmer: 0
Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
Saksnr/år.
Sakstittel/tekst.

Sak 1-2012

Fraværende medlemmer:0

Siden sist
Grenkonferansen 2012
Bra gjennomføring, sted og oppmøte (24) . Fint med et faglig foredrag. Det bør bli et fast
innslag.
Marit skriver kort referat og legger ut dette + årsmeldingen på rytter.no
Devon + Rosey-trening
5 dager trening omfattet både breddtrening, introkurs og satsningsgruppetrening.
Totalt 36 deltagere.
Kombinasjonen av Rosie / Devon var vellykket spesielt i forhold til koreografi og
planlegging av nye kürer.
Treningsseminar
4 timers trenerseminar med Devon samlet 14 deltagere.
Facebokside
Det er laget en Facebookside for om mulig å få ut informasjon raskere og nå ut til flere enn
på rytter.no. Siden har 44 “venner” så langt.
Vi bruker fortsatt rytter.no som ofisiell side.

Sak 2-2012

Grenutvalg i voltige 2012
Utdeling av mandatet for Grenutvalg ved / Kristin
Fordeling av oppgaver:
Marit - leder – økonomi – stevner og terminliste – nettsiden
Carolin – landslag, satsningsgruppe og kvalifiseringskrav
Ingeborg - Breddeansvarlig
Marte – utdanning, dommerkontakt

Sak 3-2011

Økonomi
Alle GU-representanter fikk utdelt økonomimalen til NRYF.
Budsjettet blir ikke tildelt før i april.
Vi setter opp et tilsvarende budsjett som i fjor med enkelte justeringer. Sendes ut i etterkant
av møtet.
Alle reiseregninger og utlegg sendes via Marit som oversender til regnskapsansvarlig i
NRYF. Trengs forskudd, kan skjema for forhåndsutbetaling fylles ut og sendes.
Vi har hatt utgifter i 2012 til Grenfagkonferansen og Devon /Rosey-trening.
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Satsningsgruppe / landslag 2012
Vi diskuterte eventuelle justeringer i forhold til krav for å komme med i satsningsgruppe.
Carolin vil utarbeide forslag til kriterier sammen med sportsansvarlig i NRYF Nina
Johnsen. Forslag legges fram før neste GUV-møte. Det vil også bli laget en ny tilpasset
landslagskontrakt.
De kravene vi har hatt til nå er:
Krav for å være med på satsningsgruppe: ha startet i FEI-klasse på nasjonalt stevne.
Landslag: A-landslag: kvalifisert for EM / VM i sin aldersklasse
B-landslag: kvalifisert for nordisk mesterskap / CVI-stevner
Kandidater vurderes 1. januar og 1.juli.

Sak 5-2012

Reglementsendringer 2012
Vi har frist til 28.februar med å sende inn de endelige forslagene til endringer. Marte,
Ingunn og Mari er oppnevnt til å utarbeide teksten. Noen rettelser er allerede oversendt til
TKR og vi har fått tilbakemelding.
Det skal lages forbedret design på noen av dommerprotokollene, poengberegningen for Cteam kür trenger justering og bedømming av FUN-klasse trenger en bedre forklaring i KR
VII. FEI obligatorisk program vurderes i forhold til de nye programmene i FEI.

Sak 6-2012

Terminliste / stevner 2012
Foreløpig bare stevner for våren.
Tønnestevne 21.04 – Oslo
Solør 6. eller 13.mai
Lommedalen 16.juni.
Ellers oppfordres til deltagelse på svenske stevner – svensk terminliste legges ut på HPnett.
Nordisk mesterskap er fastsatt til 9.-10.juni 2012 i Sverige, Strömsholm

Sak 7-2012

Arrangementer 2012
Longeringskurs i Danmark 3.-4.mars – 8 deltagere
Grønt-kortkurs 10.mars
Vi diskuterte muligheter for satsingssamling med Devon /Rosey i juni/juli og muligens ny
samling i oktober/november.
Ingeborg kontakter Børre Jensen og evt. andre med tanke på muligheter til å arrangere
turnsamlinger.
Alna og Ekeberg er interessert i kurs. Det settes opp en liste over aktuelle kursholdere.
Marte gjør dette. Rogaland og Østfold har også meldt interesse.
Vi har ikke noe utstyr tilgjengelig for utlån. Bør anskaffe ett nytt sett.
Vi vurderer muligheten for å sette opp et nytt begynnerkurs i longering samt et
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begynnerkurs for voltigetrenere.

Sak 8-2012

Sak 9-2012

Møteplan vår 2012
Torsdag 15.03 – Skype
Torsdag 12.04 – Skype
Torsdag 10.05 - Møte
Eventuelt
Nettsidene oppdatert med nytt grenutvalg og noe ny info.
Ingunn har deltatt på FEI-seminar

Møtet slutt kl 20.00

Den 16.02.2012

