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Sakstittel/tekst.
4 oktober
Førde kjøre- og rideklubb får neste års NM
Terminlisten ønskes ferdig oppsatt før årsskiftet. Lene legger
ut på facebook.
13 oktober
GUK ønsker å nominere Øivind Mikkelsen til ”Årets
prestasjon” for hans 6 plass i maraton under VM i Portugal.
Til tross for dårlig opplading pga skade på hesten, som ble
behandlet i Danmark i ukene før VM, klarte ekvipasjen å få en
6 plass i denne delgrenen.
Beste tid i hinder 6 av alle deltagere! Kun en rivbar del i
hinder 7 som hindret ham i å bli nr 2.
I katogorien ”Årets trener” ønsker vi å nominere Christer
Pålsson for hans innsats for å få norske utøvere opp
internasjonalt. Først og fremst for Øivind Mikkelsens gode
resultat, men også for at Wenche Johannesen har gjort seg
bemerket med sin nye ponni i løpet av kort tid. Hun er nå
medaljekandidat (iflg int dommere) ved neste ponni-VM.
14 oktober
Det er besluttet at Guk ønsker å sende Tone Løken som
dommer fra Norge til Nordisk Mesterskap på Holtegård i
Danmark. Begrunnelse: Tone ønsker å bli int can. Ellen
ønsker å kjøre selv. Marianne har nok med trenerprosjektet.
Anne dømte i fjor og er blitt int can.
26 oktober
Forespørsel er sendt Boyd Exell vedr kurs i Norge. Ellen har
tatt saken og kontakten mot ham.
Vedtatt at Christer Pålsson og Lene Kragh drar til Vestlandet
23 og 24 februar for å holde kjøresamling på lik linje som den
som var på Mossemarka. Men uten par da det ikke finnes
noen som starter på Vestlandet. Ungkusker blir med i stedet.
Marianne Wikheim har ansvaret for å arrangere, og søker
penger gjennnom kretsen, og vil også komme til å søke
penger gjennom guk.
27 august
Kontaktinfo er oppdatert av Kristin Kåvin

Ansvarlig person
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7-5/2012

30 august
Purring sendt TKK vedr saker
Bredde og rekrutteringstiltak. Samarbeid med travet. Se på
grønt kort, kan det flettes inn i kompendiet som
ponnitravkuskene må ta. Kan Miniklasse tilpasses. Torill
sjekker ut. Kan saken sendes TKK for utredning? Tas opp
igjen ved senere anledning.
Lene sjekker ut og eventuelt sender inn søknad om at Guk
kommer med på lista for Bingopenger hos O Kristiansen.

