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NORGES RYTTERFORBUND
Medlemmer tilstede: Marte

Fra GU-møte
voltige

Nr/år. 7/2013

Den 28.10.2013

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

Andre til stede:
Fraværende medlemmer:
Forfall medlemmer: 0
Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Wenche Alm
Saksnr/år.
Sakstittel/tekst.

Sak 40-2013

Siden sist
Nordisk mesterskap
På grunn av skadede hester, ble det bare en startende fra Norge, Emilie M. Christensen.
Hun måtte starte på en annen hest enn tiltenkt, da hesten hun var påmeldt med ikke gikk
gjennom veterinærkontrollen. Det ble vanskelig å gjennomføre programmene slik det var
tenkt, og et fall gjorde at Emilie kom et stykke ned på resultatlisten denne gangen (9 av de
13 som fullførte alle runder)
Det var forøvrig et stort og godt stevne med rekordmange deltagere. 10 seniorlag, 6
juniorlag, 13 senior damer, 3 senior herrer, 15 junior damer og 12 children.
Treningssamling med Rikke Dam
12 deltagere i breddesamlingen. Treningen ble lagt til oslo, da nesten alle deltagerne var
herfra, og den hesten som ble brukt også sto her. Meget vellykket samling med god
grunntrening for gruppene og individuell trening for de mer erfarne som ønsket det.
Utviklingsforum NRYF
Hovedtema var etikk. Drøftinger i grupper med ulike temaer; trenerrollen, foreldrerollen,
sosiale medier mm.
Det var også tid for kretssamlinger og grenledersamlinger i løpet av helgen.

Sak 41-2013

Nytt reglement for Nordisk mesterskap
Under Nordisk mesterskap ble det avholdt et møte med dommere fra alle land (Marit
representerte Norge, da vi ikke hadde dommere representert). Det var også flere
internasjonale dommere til stede (Skottland og østerrike). Det ble laget et utkast til
reglement som vi fortsatt venter på å få til høring.
Nordisk-klassene skal i framtiden gå i CVI3. Saken tas opp på neste møte.

Sak 42-2013 Reglementsendringer KR7 2014
Reglementsendringer skal inn til TKR så fort som mulig. Saker gjeldene KR 1, skal
behandles på møte 1.12 og må være inne 1 mnd før. Vi har ikke noe til KR 1 det vi har
oppdaget.
Endringer i KR7? Carolin og Marit ønsker en tilpasning til FEI-program i obligatorisk slik
at det skal bli lettere for våre utøvere å komme ut i de lavere klassene (children, junior).
Marit sender mail til Mari og Ingunn (og Marte) som stod for programendringene i fjo og
hører hva de synes. Marit leser gjennom KR7 på nytt for om mulig å luke ut feil eller finne
grunnlag for rettelser. Leser også gjennom det danske og svenske reglementet for å se om
vi mangler noe av det nye som har kommet de seneste årene.
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Den 28.10.2013

Vektbegrensninger inn i KR1?
Saken skal opp på TKR-møtet 1.12. Vi samtalte om implikasjoner i forhold til voltige. I
individuelle klasser blir det naturlig å følge en eventuell bestemmelse i KR1, men ved
tropps-klasser er det nødvendig med unntak. GUV støtter forøvrig arbeidet for god
helsevelferd som er bakgrunnen for diskusjonen.

Sak 44-2013 Grenkonferansen 2013
Det viste seg at bare sprang skal avholde grenkonferanse på tampen av året – de andre
grenene holder sine konferanser i januar.
Vi ønsker å avholde konferansen midt i januar og endte på søndag 19.1. Det er imidlertid
ikke mulig å få lokalene i Idrettens hus i januar (slik det var tenkt). Konferansen legges
derfor til speiderhuset i Høyenhallveien 3. Det er fullt mulig å få til et arrangement der
også.
Foredragsholder blir fra “Sunn jenteidrett” Koster 2500.
Øvrig program bl.a. Gjennomgang av kalender, rytter.no.
Opplæring til påmelding
Carolin og Marte – hvordan komme videre. Hva kreves – hva forventer vi.
Bespisning; salater, brød og pålegg som vi lager selv.

Sak 45-2013 Satsningssamling med Rosalind Ross, november
Foreløpig få påmeldte. Marit tar kontakt med Solør igjen. Kontakter også Sandnes. Mulig å
søke noe reisestøtte? Kürseminar avholdes om mulig en av kveldene. Undersøker om vi
kan bruke utdanningsmidler til det. Marte tar kontakt med Ingunn for å høre om hun
kan/vil tilrettelegge. Ellers må Rosie uttale seg om det er OK for henne og ha tid til å lage
en plan. Det blir i tilfelle sen bekjentgjøring, men de som allerede er der og trener, er
allerede i målgruppa.

Sak 46-2013 Flyercup 2013
Halvering av antall poeng i forhold til i fjor. Det henger sammen med avlyste stevner og
flere grupper som ligger “nede”. Siste tønnestevne blir 2.11.2013. Premieutdelingen foretas
på grenkonferansen i januar.

Sak 47-2013 Felles grenkonferanse for 2014
NRYF har foreslått felles grenkonferanse og grenene er blitt enige om at tidspunktet blir
januar 2015. Lillestrøm er foreslått. Innspill til faglig program ønskes. Det skal være tema
som favner alle grener. Ønskelig med felles middag og tid og rom for fagspesifikke saker
en del av tiden. Jeg har signalisert at for oss er det viktig at det ikke blir for dyrt og at evt.
Middag må være frivillig for påmelding.
Sak 47-2013

Eventuelt
Samling uten hest
Ungdommene våre på 14 og 15 inviteres til samlingen + Lilly og Kari.
Innkjøp av pad’er og pølser til kurs / utlån
Det er bestilt sett. Da har vi 4 brukbare gjorder og 3 pader.
Etter at utgiftene for to kurs i Sandnes ble klare, viser det seg at det er brukt mer penger på
bredde enn antatt. Om det ikke er dekning til utstyret, må det gå av ordinært budsjett. Her
er det god dekning.
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Neste møte: Tirsdag 26.11 kl 16.00 hos NRYF med Nina Johnsen, sportssjef og Wenche Alm,
sportskoordinator.

