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NORGES RYTTERFORBUND
Medlemmer tilstede: Marte

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 1/2014

Den 29.03.2014

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.

Sak 1-2014

Fraværende medlemmer:0

Siden sist
Grenkonferansen
Deltagelse fra fem klubber, 19 deltagere:
Bra faglig innhold; Kosthold for idrettsutøvere v/ Sunn jenteidrett og foredrag om satsing
på voltige og hvordan komme i gang ved Marte Espeland og Carolin Haug.
Årsgjennomgang og planer for 2014.
Stevnekalenderen er nærmest tom på tross av oppfordring til klubbene.
Stevner februar
Hestestevne Sandnes og omegn.
Tønnestevne Oslo.
Lav deltagelse, men en blanding av helt nybegynnere og litt mer øvede gir godt utbytte for
dem som deltok

Sak 2-2014

Søknad om arrangementsstøtte
Sandnes og Jæren rideklubb har søkt om reisestøtte til dommer for voltigestevne i februar.
Søknadssum 2500 kr. Regnskap ligger ved søknaden

Sak 3-2014

Påmelding “in principal” til WEG
Påmeldingsfrist denne uka. Kun to deltagere kan bli aktuelle hvis de klarer å kvalifisere
seg. Wencke melder på.

Sak 4-2014

Forespørsel om voltigekurs i Engerdal mai/juni
Marte tar kontakt og avtaler tid. Det lånes ut utstyr.

Sak 5-2014

Voltige i Horsepro
Marit har hatt telefonmøte og mailkontakt med Sigbjørn. Det er håp om at startlister og
resultatlister snart kan komme på plass for voltige. Foreløpig ingen løsning for online
påmelding

Sak 6-2014

Kurs og treninger vår 2014
Utdanningskomiteen har undersøkt mulighetene for longørkurs med Kai Vorberg.
Det er ikke nok deltagere til at vi setter i gang dette kurset nå i vår, men det satses på kurs i
høstsemesteret da det er lettere å finne en helg.
Det arbeides videre med å sette opp nybegynnerkurs i longering over 1 dag i mai/juni.
Utdanningskomiteen undersøker mulighetene for aktivitetslederutdanning.
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Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 1/2014

Den 29.03.2014

Det er ikke grunnlag for å sette opp treningshelg med internasjonale trenere denne våren.
Våre “faste” trenere har fått beskjed om at det ikke blir.
Det arbeides med å få til en breddesamling med norske trenere i mai/juni. Dato vil bli satt
opp så fort som mulig.

Sak 7-2014

Hestens dag 24.
GUV er spurt om voltige kan delta denne dagen. Vi har ikke noen kandidater med gode
voltigehester som kan stille. Jentene fra Alna ridesenter vil representere voltige.

Sak 8-2012

Landslag /satsningsgruppe
Carolin Haug har gitt seg som aktiv utøver. Elisabeth L. Walløe har skadeavbrekk, men
blir stående på lista fram til 1.7. Kari Bredvold og Lilly Weldingh blir også stående inntil
det er klart om de satser videre eller ikke.
Det er ingen nye klare for satsningsgruppe pr.1.1.2014.

Sak 9-2012

Terminliste
Ingen klubber har meldt inn stevner. Det satses på et utestevne i forbindelse med
breddesamling. Gjennomføring av NM er det ikke tatt stilling til. Det bør avgjøres før
sommerferien.

