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NORGES RYTTERFORBUND
Medlemmer tilstede: Marte

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 3/2014

Den 16.09.2014

Espeland Ingeborg Bjerregaard, Marit Walløe,
Sekretær: Marit

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

Fraværende medlemmer:0

Sak 16-2014 Siden sist
Hestens dag, mai. 3 jenter fra Østmarka rytterklubb + hest fra Alna ridesenter + Emilie
som longør. GUV betalte Emilies reise fra Danmark
Breddesamling med Emilie og Elisabeth i Oslo – 14.deltagere
Stevne Søndre Nordstrand rideklubb 22.juni.
Voltigeleir Thommysminde, Danmark. 7 norske deltagere + Emilie, Elisabeth og Marit.
Stort treningsutbytte.
Emilie startet CVI i Krumke. Meget god runde. Plassering nr 13 poeng 6.845
WEG med super NRK-dekning(!) God respons på voltigesendingene. Flott
kommentatorjobb av Mari Viko Rasmussen og Anton Granhus.

Sak 17-2014 Budsjett
Budsjettet er justert i forhold til at det ikke ble noen start i VM og det blir heller ikke noen
norsk start i nordisk i september. Vi setter av en pott til å betale for transport av et evt.
Svensk eller dansk lag til KOHS i oktober. Har ikke fått endelig svar om de kan komme
eller ikke.

Sak 18-2014 Breddesamling med Rosey, Emilie og Elisabeth 19.-21.september
Invitasjon har gått ut. 14 deltagere påmeldt fra 4 ulike klubber. Speiderhuset er leid, ellers
blir det tønne,- og hestetreninger ute på Søndre Nordstrand ridesenter. Deltagere fra
Sandnes vil få innvilget reisestøtte. Det betales egenandel kr 600 for kurset.

Sak 19-2014 Treningssamling i Sandnes med Devon Maitozo
Devon er på oppdrag i Tyskland og har tid til 2 dager trening i Norge. Det blir torsdag 30.
og fredag 31.oktober. Samlingen blir for dem som allerede trener i Sandnes og Jæren
rideklubb og det går derfor ikke ut en generell invitasjon. GUV betaler flybilletter t/rt
Frankfurt og ½ lønn. Deltagerne betaler resten av utgiftene.

Sak 20-2014 Stevne i Sandnes 8. eller 9. november
Stevnet var først satt opp 18. eller 19. oktober, men flyttes fram. GUV betaler reiseutgifter
for dommer etter søknad..

Sak 21-2014 Aktivitetslederkurs 22.-23.november
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Marte foreslår denne datoen. Sted vil bli bestemt senere. Viktig med tidlig bekjentgjøring
slik at folk kan holde av datoen.

Sak 22-2014 KOHS 18.-19.oktober
Det arbeides med å få et Svensk eller Dansk team hit. I tillegg ønsker vi tønne og egne
utøvere som kan vise på stand, evt. en skrittekür på en egen hest (men det er i tillegg til evt.
Galoppkür.

Sak 23-2014 Ikke NM i år
Det vil ikke bli arrangert NM i år grunnet for få kvalifiserte deltagere. Informasjon om
dette legges ut på FB og nettside.

