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NORGES RYTTERFORBUND
Medlemmer tilstede:

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 4/2012

Den 10.05.2012
Kl 19.00

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

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

Sak 32-2012 Godkjenning av referat 4/2012
Godkjent og legges ut på rytter.no

Sak 33-2012 Siden sist
Stevne i Solør. Deltagere fra Solør, Nannestad, Lommedalen og Søndre Nordstrand
CVI***Stadl Paura. 3 norske deltagere. Elisabeth L. Walløe og Emilie Christensen har
klart poengkravet for deltagelse i VM 2012. Den norske hesten deres, Anyway 54, fikk
best hestekarakter i gjennomsnitt i de tre rundene. Carolin Haug hadde et uhell og opnådde
ikke de ønskede poengene denne gangen.

Sak 34-2012 Nordisk mesterskap
Vi må ha på plass nye rutiner for påmelding og frister må overholdes.
Vi bruker påmeldingsskjema (exel-ark) som legges på voltigesidene.
Vi må også gjennomgå rutiner og regler for dette.
2 juniorer + 2 seniorer påmeldt, men Carolin Haug har trukket seg grunnet skade.
GUV dekker startavgift og oppstalling.
Reisestøtte chef d’equipe Nordisk kr 2500. Marit Walløe fungerer som Chef d’equipe

Sak 35-2012 Devon + Rosie-trening juli 2012
Påmelding fra Strømstad og Eidskog. Interesse fra Solør, Lommedalen, Moss, Sarpsborg
og Søndre Nordstrand.
Forslag til plan sendes ut når alle påmeldingene er kommet 15.juni
Treningsstevne lørdag 7.07 ca kl 15 – 18. Grilling om kvelden
Marit og Ingeborg er tilgjengelig alle dager. Det settes opp et planleggingsmøte torsdag
21.juni kl 18 hos Marte Espeland.

Sak 36-2012 Terminliste neste halvår
Sommerstevne / treningsstevne 7,juli, Lofsrud gård
Søndre Nordstrand 2.september
NM Sarpsborg 22. og 23.september. Hoveddommer blir Monica Eriksson

Sak 37-2012 Satsningsgruppe- rekrutteringsgruppe 2012
Satsningsgruppe blir som første halvår. 2012. Det er ikke lenger noe eksisterende B-team.
Rekrutteringsgruppe: Voltigører som ønsker å satse på konkurranser og ha som et mål å
komme opp i FEI-klassen enten som team eller individuelle. Man må forplikte seg til å
være med på treninger og ha muligheten til å trene på hest. Antallet begrenses til 12-14
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deltagere. Alder 10 – 16. Interesserte deltagere kan sende en søknad. Det planlegges
oppstart høst 2012.

Sak 38-2012

Kvalifiseringsregler for hest for deltagelse i NM
GUV har diskutert spørsmålet. Både hest og voltigør må ha startet minst ett stevne på
forhånd, men det er ikke et absolutt krav at de starter sammen som en ekvipasje.
Poengkrav til voltigør ligger på voltigesidene. Poengkrav til hest er minimum 4,5.

Sak 39-2012

Økonomi
Tildelingen er klar og vi diskuterte forslag til budsjett. Det er en reduksjon i den generelle
tildelingen fra 80 000 til 60 000. Det vil gå ut over reisestøtte og midler til
landslagsutøvere.
Vi kommer til å kunne gjennomføre planen for breddesamlinger, flyercup,
rekrutteringskurs og dommerstøtte, da det ikke er nedskjæring i breddemidlene.
Foreløpig regnskap viser at vi har fulgt oppsatt plan i 1. og 2.kvartal.

Sak 40-2012

Eventuelt
Arbeid med reglementet og reglementsendringer blir startet opp ganske snart. Målet er å
tilpasse oss de nyeste reglene i FEI og rette opp feil i reglementet og protokollene.
Neste ordinære GUV-møte blir onsdag 29.08
Saker ang. VM og jrEM 2012 tas på mail i sommer.

Møtet slutt kl 21.00
Referent: Marit

