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NORGES RYTTERFORBUND

Medlemmer tilstede:

Fra GU-møte
voltige

Nr/år.
10/2012

Den 15.11.2012
Kl 15.00 – hos NRYF

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

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

Sak 69-2012 Godkjenning av referat 9/2012
Godkjent

Sak 70-2012 Siden sist
Voltigehelg Moss 10.-11.november.
Opplegget fungerte bra med trening både for bredde + satsing og nybegynnerkurs i
longering. Bra med norske trenere for rekrutteringsgruppene.
Stedet egner seg godt og huset til Moss Orientering som vi fikk leie var veldig bra.
Vi ønsker å gjennomføre tilsvarende treninger der neste år, gjerne på våren (april?).
Endringer; Vi må ha en som bare er ansvarlig for å lage og servere maten. Det blir altfor
mye å også være involvert i treningsopplegg og longering.
Ved påmelding til longørkurs (selv om det er på begynnernivå) må vi sikre en viss
hestekunnskap på forhånd.

Sak 71-2012 Flyercupavslutning
Lommedalen har ikke kapasitet til å arrangere tønnestevne.
Vi inviterer til “jule-tønne-stevne” på Speiderhuset, Høyenhallveien 3, Lørdag 8.12 kl 1114. Søndre Nordstrand står som arrangør. Salen er litt liten, men vi får utnytte plassen så
godt vi kan.

Sak 72-2012 Grenkonferanse søndag 13.januar
Grenkonferansen blir i Idrettens hus.
Vi oppfordrer alle til å møte, men det blir obligatorisk oppmøte for alle som har tenkt seg
til utlandet for å starte.
Årsgjennomgang, reglementsendringer.
Øvrige faglige innslag: Oppbygging og bedømming av kür. Fysisk trening for
voltigeutøvere. (Carolin skaffer ekstern foredragsholder)
Tidsramme 13 - 17

Sak 73-2012 Reisestøtte 2012
Det er kommet inn 3 søknader innen fristen 1.11.
I reisestøtte søkes det om 80 951. Det foreligger kvitteringer, billetter og bankutskrifter
som dokumentasjon.
Carolin Haug og Marit Walløe forlot møtet under behandling av denne saken.
Vedtak: Det gis reisetøtte for deltagelse i VM, Nordisk mesterskap og CVI-stevner til
Emilie Christensen, Elisabeth Walløe og Carolin Haug.
Følgende beløp vil bli utbetalt:
Emilie Christensen: 10 065 fra prosjekt 18000 (satsningsorientert ungdomsidrett)
Elisabeth Walløe: 10 925 fra prosjekt 18000 (satsningsorientert ungdomsidrett)
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Carolin Haug: 19100 fra prosjekt 60000 (organisasjon)
Elisabeth og Carolin får også tilbakebetalt kr 900 hver i FEI-lisens for hest.

Sak 74-2012 Samling uten hest 5.-6.januar
Satsende utøvere over 13 år inviteres. De må selv melde seg på og betale deltageravgift.
Det kan søkes om refusjon av avgiften for satsningsgruppe/landslagautøvere.
Det legges ut invitasjon på FB og rytter.no / voltigesidene

Sak 75-2012 Eventuelt
Voltige på AEG. Ikke vært noe mer kontakt rundt denne saken.
Carolin får oversendt mail og tar kontakt om det kan være aktuelt med oppvisning i stedet
for konkurranse med 3 utøvere slik de har ønsket.
Neste møte mandag 10.12 hos Marit kl 19.00
Det sendes ut forslag til sportsplan 2013 (Marit / Kristin) og reglementsendringer 2013 på
forhånd slik at vi kan forberede oss.

Møtet slutt kl 18.30
Referent: Marit

