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NORGES RYTTERFORBUND
Medlemmer tilstede: Marte

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 4/2014

Den 20.10.2014

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 24-2014 Siden sist
19.-21. september:
Breddesamling med Rosalind Ross, Emilie Christensen og Elisabeth Lilleeng Walløe. 12
deltagere fordelt på 4 klubber.
18.-19.oktober:
Det lyktes ikke å få noe voltigelag til KOHS. 3 lag var forespurt, SVEA, VKT og Uppsala.
Emilie Christensen og 4 jenter fra Søndre Nordstrand / Østmarka bidro med
demonstrasjoner på tønne på oppvarmingsbanen 1 time lørdag og 1 time søndag. Mange
interesserte tilskuere.
Alna hadde “komi” innslag med voltige (u-landslaget). En blandet mottagelse.

Sak 25-2014 Aktivitetslederkurs 22.-23.november
Invitasjon har gått ut pr. mail, Facebook og rytter.no.
Alna ridesenter er booket inn for longering søndag formiddag. Ellers er speiderhuset leid.
Elisabeth har sagt ja til å være med. Carolin og Lilly er også til disposisjon.
Påmeldingsfrist 1.november. Aldersgrense 15 år
Det innvilges reisestøtte til deltagere utenfor Oslo/Akershus.

Sak 26-2014 Søknad om reisestøtte for deltagelse på breddesamling fra Sandnes og
Jæren RK
GUV har mottatt søknad om dekking av reise, kr 4959. Det gjelder 2 av deltagerne, Anne
Mossige og Anne Mathilde. Den tredje, Vera, kom fra en annen rideklubb og har ikke
sendt søknad om reisestøtte, antagelig fordi de ikke vet om det.
Vedtak: Det innvilges reisestøtte kr 1000 pr. deltager etter søknad.

Sak 27-2014 Breddesamling med Emilie Christensen
Emilie er klar for ny treningshelg midt i november.
Speiderhuset er booket inn. Det legges ut invitasjon på FB og sendes på mail. Det blir vel
vesentlig tønnetrening, men om været tillater det kan det bli hestetrening på Lofsrud. Det
er ikke så store muligheter til å reise rundt til andre steder når det bare blir trening lørdag /
søndag.

Sak 28-2014 Flyercupavslutning
Søndre Nordstrand rideklubb er klar for tønnestevne søndag 7.desember. Det blir årets
flyercupavslutning.
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