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NORGES RYTTERFORBUND
Medlemmer tilstede:

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 7/2012

Den 5.09.2012
Kl 20.00

Ingeborg Bjerregaard, Carolin Haug, Marit Walløe,
Sekretær: Marit

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

Sak 42-2012 Siden sist
Voltigekurs i sommer på Lofsrud gård.
4 dager som ble avsluttet med et stevne. 26 deltagere trente fra en til alle dager. Rosalind
Ross og Devon Maitozo var instruktører for de aller fleste, mens Elisabeth og Emilie
underviste 5 nybegynnere 2 timer hver dag. Felles lunsj og sosialt fellesskap var et pluss.
VM deltagelse
Vi er stolte over at Norge var representert med 3 individuelle deltagere.
De viste at det også i Norge finnes voltige på et godt nivå og at vi har bra hester.
Takk til Carolin Haug, Elisabeth Walløe og Emilie Christensen for flott innsats og for å
representere Norge på en god måte.

Sak 43-2012 NM 2012
GUV bevilger stevnestøtte til Sarpsborg og omegn rideklubb kr 10 000

Sak 44-2012 Satsningsgruppe / rekrutteringsgruppe
Det arbeides med følgende arrangementer:
- turntrening i Trøgstad
- Trening i forbindelse med voltigehelg i Moss
- Teori / praksis “hvordan bedømmes kür”
- Dans / koreografi
De to siste arrangementene planlegges vinter 2013

Sak 45-2012 Turntreninger med Børre
5 datoer er satt opp.
Pris blir 500 for 3 treninger og 750 for alle 5 treninger. Kun trening, ikke mat.
Marit sender ut endelig mail og legger ut på rytter.no.
Påmeldingsfrist 12.09

Sak 46-2012 Voltigehelg i Moss 10.-11.november
Trening for satsningsgruppe med innleid trener(e) utenfra. Carolin spør Christof. Marit
sender forespørsel til Rikke Dam (DK) og Lina Hansson (S)
Trening for bredde satser vi på at landslagsutøvere kan ta seg av og slik kombinere egen
trening og trening av andre.
Vi satser primært på trening på hest og at folk har med seg hester. Ingeborg må undersøke
mulighet for oppstalling.
Longeringskurs, grunntrening en av dagene.
Avslutning Flyercup? Ingeborg undersøker om Moss kan påta seg et D-stevne med
rekrutteringsklassene.
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Sak 47-2012 Rekrutteringskurs.
Alna har ikke respondert på tilbud om datoer. Mulig interesse fra Finnmark. Ellers ingen
henvendelser.

Sak 48-2012

Reglement for Nordisk mesterskap
Mail fra Monica. Hege og Marte har gitt tilbakemelding med tilslutning til hennes
synspunkter. Vi støtter hennes forslag, men ønsker å føye til at vi gjerne ser at Nordisk
legges til Svensk eller dansk mesterskap for å få best mulig deltagelse.

Sak 49-2012

KINGSLAND OSLO HORSE SHOW 2012
NRYF’s ungdomskomitee har ansvar for stand i år. Vi ønsker å bidra med voltigefilmen og
representanter, helst med en tønne og utstyr slik at det blir mer “fysisk”. Marit gir
tilbakemelding på mail.

Sak 50-2012

Rask-prisen
Se rytter.no. GU-V har ikke forslag til kandidater, men det er mulig å foreslå for alle som
ønsker det.

Sak 51-2012

Eventuelt
Forespørsel om muligheter for å starte NM på hest som ikke har kvalifisert seg og evt. søke
dispensasjon fra regelen om longeringskurs.
Det er teoretisk mulig å få en kvalifisert dommer til å komme for å bedømme FEI-program
utenom et godkjent stevne. Utøveren må i tilfelle ordne dette og betale selv før fristen for
påmelding til NM.
Det gis ikke dispensasjon fra krav om longørkurs.

Sak 52-2012

Møteplan høst 2012
Torsdag 27.09 kl 19 - Oslo
Torsdag 25.09 – skype
Uke 47

Møtet slutt kl 21.10
Referent: Marit
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