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NORGES RYTTERFORBUND
Medlemmer tilstede: Marte

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 3/2013

Den 22.04.2013

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

Andre til stede:
Forfall medlemmer:
Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
Saksnr/år.
Sakstittel/tekst.

Sak 14-2013

Fraværende medlemmer:0

Siden sist
Kurs Alna ridesenter 15 deltagere i aldersgruppen 8-17 år. 4 timers kurs. En gruppe som
trener 1 gang i uka, 4-5 stykker. Noen av de eldre hestejentene var også med. Hadde ordnet
med tønne. Marte var kursholder og lager et kort notat. Ønskelig med oppfølging.
CVI stevner Italia og Frankrike
Deltagere Italia: CVI3 – Carolin Haug og Elisabeth Walløe, CVI1 – Lilly Weldingh,
CVIJ1 – Kari Bredevold. Poengsummene lå generelt lavt for alle. Lilly vant sin klasse!
Deltager Frankrike (Saumur): CVI3: Carolin Haug
Devontrening 6.-9.april
Treningene var fordelt mellom tønnetrening i Oslo og trening i Sarpsborg, Heia. Det ble
også denne gangen mest tønnetrening. Totalt 11 deltagere, 3 fra landslag /satsingsgruppe –
resten fra bredde.
Tønnestevne – Lommedalen 13.april
Fint gjennomført stevne. 31 starter, vesentlig E, D og C-klasser.
Longeringskurs Danmark 13.-14. april
3 norske deltagere: Maria Suzanne Jensen fra Telemark fjordhestlag, Emilie Christensen
og Elisabeth Walløe fra Søndre Nordstrand
Voltigekurs Rogaland 19.-21.april
Ca 20 deltagere fra 3 ulike klubber. Ingunn Espeland og Mari Viko Rasmussen var
kursholdere. De har også lånt ut 2 sett med utstyr til klubber i Rogaland.

Sak 15-2013

Nye RASK- ambassadører
Det skal oppnevnes for en ny periode. Carolin Haug har vært fra voltige i foregående periode, men det
har vært lite aktivitet, kun et møte/skolering på dagtid der det ikke var mulig for alle å møte opp.
Forslag fra voltige: Emilie Meyer Christensen
GUV-leder sender en forespørsel.

Sak 16-2013 Jubileumsportretter

I 2015 planlegger NRYF en skikkelig feiring i anledning 100 års jubileet. I den anledning skal det
lages en nettside hvor det blant annet skal presentere kjente norske ryttere og hester som har
betydd noe for sporten. Dette kan være trenere, ryttere, dommere, etc.
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Hva kan vi bidra med fra voltige?

Vi er jo en ung sport uten så mange meritter, men vi kan foreslå følgende:
Caroline Hansen – oppstart av voltige i Norge
Aradin – første teamhest som gjorde seg bemerket og som startet utenlands
Lisa Varmbo – mange Norgesmesterskap og start i EM og VM
Lord Remy – 2 ganger Norgesmester team
Emilie Meyer Christensen – Finale i junior-EM 2010 og Nordisk mester i 2012
Norske hester i EM / VM: Luca Tony og Anyway
Marit skriver til Caroline Hansen og Lisa og ber dem lage et notat.
Marte skriver om Lord Remy, Carolin om Luca Tony og Marit om Anyway.

Sak 17-2013 Utsettelse av NM til oktober
GUV har fått henvendelse om muligheten til å utsette NM til senere på høsten. GUV
diskuterte saken og kom fram til at det beste er å opprettholde fastlagt plan av praktiske
grunner.

Neste GUV møte blir 03.06. kl 19 hos Marte Espeland i Telemarkssvingen 20.
Møtet slutt kl 22.00

