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NORGES RYTTERFORBUND
Medlemmer tilstede: Carolin

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 3/2012

Den 20.04.2012
Kl 20.00

Haug, , Ingeborg Bjerregaard, Marte Espeland, Marit Walløe,
Sekretær: Marit

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

Sak 19-2012 Godkjenning av referat 2/2012
Godkjent og legges ut på rytter.no

Sak 20-2012 Siden sist
Norsk deltager på stevne, Møllebakke DK
Elisabeth Walløe deltok. Hun skriver blogger for Hestesport.no, bl.a fra dette stevnet.
Norsk dommer på stevne i Vasterås
Marte Espeland har vært i Sverige som dommer.

Sak 21-2012 Turnhelg 28.04
14 påmeldte innen fristen. Solør og Eidsskog syntes det var for langt å reise for en dag.
Vi trenger derfor bare 2 innleide trenere. Leie av hall 4000. Ingeborg ordner med lunsj.
Åpnet for etteranmeldelse.

Sak 22-2012 Devon + Rosie-trening juli 2012
De har bekreftet på mail at de kan ha “cliniqe” i Norge etter Aachen, antagelig fra onsdag
4.juli tom søndag 8.juli.
Marit sender oppfølgingsmail for å få avklart datoer så fort som mulig slik at det kan gå ut
invitasjon.
GUV diskuterte utgifter til flybilletter. Enighet om at vi dekker reisen fra Aachen til Norge
og dit de skal etterpå (tilbake til USA eller Tyskland). Vi prøver å få det billigst mulig og
setter et tak på reiseutgiftene.

Sak 23-2012 Dommer Solør 13.05
Petra Skog, Finland har sagt seg villig til å komme.
Solør voltige har søkt om reisestøtte (flybilletter) for henne.
GUV innvilger dette.

Sak 24-2012 NM 2012
Sarpsborg har sagt ja til å arrangere 22.-23.september.
De kontakter Tom Ludwigsen som overdommer /steward.
GUV kontakter aktuelle internasjonale dommere. Vi skal ha 2 dommere til NM-klassen.
Det er en fordel om nasjonale dommere kan dømme D-stevnet og evt. være med som
dommere på andre klasser enn NM –klasse
Forslag til dommere: John Eccles, Monica Eriksson, Petra Skog, Karolina Wickholm
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NORGES RYTTERFORBUND

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 3/2012

Den 20.04.2012
Kl 20.00

Sak 25-2012 Eventuelt
Alnabru v/ Marina Heier har tatt kontakt for kurs. Carolin skriver mail tilbake og tilbyr
oppstartskurs. Kursholdere Carolin Haug og Marte Espeland. Blakstad leverer inn sitt
voltigeutstyr nå, så utlånsutstyr er tilgjengelig.
Longeringskurs, oppstartskurs planlegges samtidig med Devon / Rosie-trening i
november.(Dersom de ikke kan komme, prøver vi å få en annen trener den helgen)
Vi har reservert hallen i Moss 10.- 11.november. Marte har ansvar for dette
Samarbeid med Vâsterås? Mia Kumm inviterer til samarbeid. GUV er positive til at
rekrutteringsutøvere evt. teamet reiser dit for trening. Gero Meyer, som bor i Västerås, kan
være aktuell å trene for der i tillegg til Mia Kumm som er dommer og trener. Marte sender
mail til Mia. Kanskje en helg i sommerferien?
Nordisk 9.-10.juni, Strømsholm. Foreløpig ingen invitasjon. Det er ønskelig med Norske
deltagere, men foreløpig usikkert om noen har muligheter til å reise. Kan være en mulighet
med innleid hest.
GUV regner alle stevner, også tønnestevner, som “tellende” – dvs. teller i Flyercup og som
tellende stevne for satsningsgruppe / landslagsutøvere.

Møtet slutt kl 21.20

