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NORGES RYTTERFORBUND
Medlemmer tilstede:

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 9/2012

Den 25.10.2012
Kl 18.00

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

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

Sak 64-2012 Godkjenning av referat 8/2012
Godkjent

Sak 65-2012 Siden sist
KOHS. Voltige ble ikke representert på stand denne helgen, pga. forfall hos en som skulle
stå der. GU-V prøvde å få en erstatter, men det lyktes ikke.
Utviklingsforum, NRYF, 20.-21.10
GU-V var representert med Marit og Ingeborg. Vi hadde et innlegg om breddesatsing i
voltige og en “stand” der vi kunne kontaktes av rytterkretsenes representanter. Vi hadde
også med filmen vår, “prøv voltige” som ble distribuert til interesserte kretser (de fleste
fikk i fjor).
Vi håper det blir noe ut av planene om kurs ute i kretsene. De mest aktuelle er Rogaland,
Agder og Buskerud. Vi har ikke fått på plass konkrete datoer. Alna ridesenter (Østmarka
rideklubb) i Oslo har en gruppe som er interessert, men mangler voksnensom kan
organisere og følge opp.

Sak 66-2012 Søknad om arrangørstøtte
Søknad fra Sarpsborg og omegn rideklubb om støtte til dekking av faktiske utgifter til
dommere under NM. Klubben har fått kr 10 000 i støtte. De faktiske utgiftene til dommere
(2 svenske og OD fra Norge) til overnatting, honorar, mat og reise kom på 15.895,-.
Dette dekket utgifter til dommere på både D-stevnet og NM.
Vedtak: GUV dekker 5000 kr til støtte for Flyercup-klassene (både D-stevnet og Cklassene i NM). Dette dekkes av post-3-midler.

Sak 67-2012 Voltigehelg, Mossemarka 10.-11.november
Invitasjon lagt ut på rytter.no, FB og sendt i mail. Påmeldingsfrist 1.november.
Longørkurs lørdag: 5 påmeldte så langt, 2 med hest, 3 skal leie skolehest. Marit sørger for
prosjektor, lerret må skaffes fra NRYF.
Trening: Flybillett bestilt til Ararat. (Han har ikke mottatt den, Marit sjekker dette)
Elisabeth kommer fra Wien, Emilie er forhindret. Det er sendt ut mail med forespørsel om
å trene dem som evt. ikke får timer med Ararat til Marte, Ingunn, Adele, Emilie, Elisabeth
og Carolin. Carolin og Elisabeth blir de Norske trenerne, ingen andre har bekreftet positivt.
Vi mangler foreløpig påmeldinger. Det sendes ut påminnelse i helgen.
Arbeidsfordeling:
Marit: setter opp en oversikt og sender til alle. Ansvar for å frakte tønner fra Oslo til Moss.
Carolin: Setter opp forslag til timefordeling for satsningsgruppe/de som skal trene for
Ararat. Sendes ut til alle. Henter/bringer til flyplass.
Ingeborg: Lunsj lørdag/søndag. Praktisk tilrettelegging på Mossemarka.
NB Alle må være “på mail” i forkant av dette arrangementet
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Sak 68-2012 Eventuelt
Krav om grønt kort på Utvidede klubbstevner (og oppover)
Henvendelse fra NRYF om nedre klassegrense når det gjelder krav om grønt kort.
Forslag om krav fra C-klasse, slik det har vært praktisert i dag. GUV er enig i dette.
Grenkonferanse 2013
Grenkonferanse planlegges første helg i januar, 5. eller 6. Marit forespør Kristin om lån av
lokaler i Idrettens hus. Program må planlegges på neste GUV-møte.
Fra 2014 planlegges det felles grenkonferanser i NRYF (annethvert år) med sterkere vekt
på faglig innhold.

Neste møte i uke 47, fortrinnsvis torsdag 22.11.
Det er ønskelig å ha et møte på NRYF og at Sportssjef Nina Johnsen og sportskoordinator
Kristin Kåvin deltar.
Møtet slutt kl 19.00
Referent: Marit

