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NORGES RYTTERFORBUND
Medlemmer tilstede: Marte

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 6/2013

Den 23.09.2013

Espeland, Carolin Haug, Marit Walløe,
Sekretær: Marit

Andre til stede:
Fraværende medlemmer:
Forfall medlemmer: Ingeborg Bjerregaard
Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Wenche Alm
Saksnr/år.
Sakstittel/tekst.

Sak 32-2013

Siden sist
NM voltige 2013
Ved påmeldingsfristens utløp var det kun 2 påmeldte i NM-klassen og da det minimum må
være 3 deltagere for å avholde en NM-klasse (KR1), ble NM besluttet avlyst. Det viste seg
da at det var en tredje som hadde meldt på, men da mailadressen i invitasjonen var feil, var
denne påmeldingen ikke kommet fram.
NM ble avholdt med 4 deltagere i klassen og det ble en jevn og spennende konkurranse.
Gullvinner ble Carolin Haug og Dijon Qvist med longør Lilly Weldingh. Sølvvinner ble
Emilie Meyer Christensen og bronsevinner Elisabeth Lilleeng Walløe, begge på hesten La
Estrelja de Maikon og med longør Mari Viko Rasmussen. Bare hundredeler skilte til
fjerdeplassen og Kari Bredvold på Dijon Qvist og longør Lilly Weldingh
Moss rideklubb leverte et godt arangement i samarbeid med GUV og alt i alt var det 2 fine
dager med fornøyde og flinke utøvere i alle klasser.
Voltigestevne og breddetrening i Sandnes
21.september ble det avholdt UK-stevne i voltige i regi av Sandnes og Jæren rideklubb. 9
utøvere fra 3 ulike klubber sørget for 20 starter på stevnet.
Fredag 20.09 og søndag 22.09 var det voltigetrening med Emilie Christensen og
longørtimer med Mari Viko Rasmussen.

Sak 33-2013

NM - arrangørstøtte
Moss rideklubb har sendt søknad om stevnestøtte. Vedtak: kr 3000 gis i stevnestøtte. GUV
har dekket dommerhonnorar og reise.

Sak 34-2013 Nordisk 2013
På grunn av uhell og skader hos to av hestene som skulle delta, må tre av våre påmeldte
voltigører trekkes fra mesterskapet. Det blir derfor bare en norsk start i seniorklassen;
Emile Christensen som starter på Lexus Shaber, en svensk hest.

Sak 35-2013

Økonomi
Regnskapstall og budsjett ble gjennomgått. Vi har gjennomført de fleste planlagte
aktiviteter. Vi har budsjettert med to kretssamlinger, men har bare gjennomført en. Det er
midler til å gjennomføre både breddesamling i oktober og satsningssamling i november.
Det er brukt noe mindre i forbindelse med internasjonale stevner og mesterskap, da bare en
norsk voltigør kvalifiserte seg til årets EM. Det utestår en del startavgifter på denne posten.
Det er ikke utbetalt reisestøtte i år, søknadsfristen er 1.november, Bilag må medfølge alle
søknader. Det er midler igjen på nasjonal og internasjonal utdanning.
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Sak 36-2013 Treningssamling 12.-13.10
Det er få påmeldte til treningssamlingen og bare en hest som kommer fra Søndre
Nordstrand. Samlingen flyttes derfor til Oslo. Tønnetimer, dans og generell trening legges
til speiderhuset. Hestetrening til Søndre Nordstrand, evt, andre staller i Oslo og omegn
dersom det melder seg deltagere med hest. Påmeldingsfristen utvides til 5.10.
Landslagsutøverne inviteres til å være med uten kostnad.

Sak 37-2013 Satsningssamling med Rosalind Ross, november
Landslagsutøvere og øvede voltigører informeres på mail snarest mulig om at samling
planlegges rundt helgen 9.-10.november. Flybilletter bestilles slik at hun ankommer 6.11
og reiser 12.11. Det planlegges et trenerseminar i samarbeid med utdanningskomiteen i
løpet av oppholdet. Invitasjon vil bli utarbeidet og sendt ut i begynnelsen av oktober.

Sak 38-2013 Grenkonferanse 2013
Foreslått dato 30.11 eller 1.12. Marit undersøker muligheten for å leie kantina i Idrettens
hus. Ressurspersoner hos NRYF forespørres i forhold til faglig innhold. Mulig noe med
mental trening eller kosthold. Endelig program og organisering planlegges på neste GUVmøte.

Sak 39-2013 Eventuelt
Vi diskuterte muligheten for å få til et longørkurs i Norge i høst. Det er få helger ledig og
ingen av GUV-medlemmene har mulighet til å ta på seg et slikt arrangement nå.
Marianne Weldingh forespørres om hun / Solør voltige kan påta seg ansvaret som arrangør.
Vi bør ha minst 4 deltagere for å arrangere kurs. Det bør også tilbys et longørkurs til våren.

Neste møte: Torsdag 31.10 kl 19 hos Marte. Alternativ dag mandag 28.10 hos Marit

