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Espeland, Ingeborg Bjerregaard Marit Walløe,
Sekretær: Marit

Andre til stede: Nina Johnsen, Wenche Alm
Forfall medlemmer: Carolin Haug
Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
Saksnr/år.
Sakstittel/tekst.

Sak 50-2013

Fraværende medlemmer:

Gjennomgang av sportsplan 2013 – evaluering av
konkurransesesongen
5 voltigører har konkurrert internasjonalt på CVI-stevner i 2013. Det er flere individuelle
voltigører enn vi noen gang har hatt til start tidligere sesonger. Vi har gjennomført 3
treningssamlinger med internasjonale trenere og voltigørene har vært i trening fram til NM
i september (med unntak av kortere skadeavbrekk). Vi har likevel ikke nådd oppsatte mål
for sesongen. Årsaken er skadede hester og en omlegging av karaktergiving og
karakterkrav for å komme med til EM. FEI økte kravet til 2x7,0 i finalen på CVI-stevner
foran denne sesongen. Det ble også gjennomført en strengere karaktergiving på enkelte
øvelser i teknisk program. Det var det ingen av seniorene som klarte kravene for å komme
til EM, men Norge var representert med en junior.
I Nordisk mesterskap stoppet 3 skadede hester planen om å oppnå medalje.
Norsk mesterskap ble et godt gjennomført arrangement med bra sportslige prestasjoner på
tross av få deltakere.

Sak 51-2013

Landslag / satsningsgruppe fra 1.1. 2014
A-lag senior
 Emilie Christensen
 Elisabeth Lilleeng Walløe
 Lilly Weldingh
A-lag junior
 Kari Bredvold
Satsningsgruppe
 Voltigører som konkurrerer i B-program eller høyere.
(På grunn av få stevner i 2013 er det ikke mulig å navngi satsningsgruppen før
neste justering 1.7.2014)

Sak 52-2013

Reisestøtte 2013
GUV har mottatt 4 søknader innen fristen 1.november. Alle søknadene innehold
tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon. Det søkes om totalt 59640 kr i ren reisestøtte
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til CVI-stevner, EM og treningssamlinger. Enkelte søknader inneholdt utgifter til hotell,
ledsager og andre dokumenterte utgifter i tillegg til reiseutgifter. Disse utgiftene blir ikke
dekket.
Det er avsatt midler til utenlandsstevner og satsningssamlinger på postene 18000 og 60000.
Det er mulig å bevilge inntil 33000 kr.
Vedtak: Det bevilges lik prosentvis støtte til de fire søkere, 55% av beløpet det er søkt om.
Det vil gi følgende reisestøtte
Emilie Christensen kr 10300
Elisabeth Lilleeng Walløe kr 9000
Carolin Haug kr 5900
Kari Bredvold kr 7600
Kari Bredvold har tidligere fått bevilget kr 4200 i forbindelse med deltagelse i EM.
Alle har i tillegg fått dekket startavgiftene til CVI-stevner og nordisk mesterskap der
kvittering for betalt beløp er sendt inn.
Marit Walløe var inhabil i denne saken.

Sak 53-2013

Reglementsendringer KR7
Forslag fra utdanningskomiteen
Vi foreslår endring i dagens B-program, og at dagens norske FEI-program erstattes av et
A-program. Disse tilsvarer FEIs compulsory test 1 og 2, se spesifisering under. Vi foreslår
å droppe FEIs comp. test 3 i Norge. Vi må tilpasse programmene til det nasjonale nivået,
og det er et fåtall utøvere som er på test 3-nivå. Dersom noen utøvere trenger å øve seg på
test 3 (les: flanke og avsprang utover), kan en arrangør velge å legge inn en internasjonal
FEI-klasse med Comp test 3 som går etter internasjonal bedømming. Eventuelt bør man
legge inn en slik øving på landslagssamling. Dette trenger ikke å inkluderes i det norske
reglementet.
(Kommentar: Leder i Tkr skriver i mail at program som skal/kan settes opp på norske
stevner må inngå i det norske reglementet. Det må derfor være et program med FEI
obligatorisk test 3 i reglementet for at denne klassen skal kunne settes opp.)
NB – angående kür: Internasjonalt er det forskjellig bedømming av kür på de forskjellige
*-nivåene. Vi beholder derfor vår egen bedømming av kür i B-program, denne tilsvarer
ikke bedømming på CVI-stevner, hverken junior eller senior. Bedømming av kür i Aprogram beholder vanskelighetsgrad fra senior-nivå. Vi gjør altså ingen endring i
bedømming av kür.
Vi ønsker i tillegg å innføre en D-program for individuelle. Dette fordi vi ser det er behov
for å øve seg på obligatorisk i skritt, og fordi det for mange kan være krevende å sette
sammen en fri kür. E-program vil således fortsette som moro/rekrutteringsklasser.

Endringer i programmer:
B-program (omdefineres til et middels nivå)
1.
2.
3.
4.

Opphopp
Grunnsits
Fane
Stående
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5. 1 sving med lukkede ben
6. Halv mølle (til baklengssits)
7. En baklengs sving med åpne ben, etterfulgt av en kvart mølle til innsiden, avgang til
innsiden

Dette tilsvarer Compulsory test 1 i FEI-reglementet.
Kür som tidligere
A-program (vanskelig): erstatter dagens norske FEI-program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opphopp
Grunnsits
Fane
Mølle
Saks første del
Saks andre del
Stående
Avsprang til innsiden

Dette tilsvarer Compulsory test 2 i FEI-reglementet
Kür som tidligere.

D-program for individuelle
D-programmet for individuelle består av et obligatorisk program og en kür som vises
fortløpende. Begge omganger går i skritt til hest på høyre eller venstre hånd.
Obligatorisk program
Programmet består av 5 øvelser, som vises i en fast rekkefølge.
1. Grunnsits (som C-program)
2. Fane – 2 takter i benk, 2 takter med strekt ben
3. Halv mølle
4. To sving
5. Knestående (som C-program)
- Avgang (bedømmes ikke)
Kür
Voltigøren utfører maksimalt 5 statiske øvelser i skritt, som holdes i 3 steg. Det kan være
maksimalt 2 D-øvelser. Øvelsene må være forskjellige for å få karakter for
vanskelighetsgrad.
Vedtak: GUV støtter utdanningskomiteens forslag til programendringer, men ønsker i
tillegg å ha et program med FEI obligatorisk test 3. Bedømming av küren går etter de
samme kriteriene som A-program. Det legges inn i KR7 at Norgesmesterskap skal gå i Aprogram.
Marit sender rettelsene til TKR.
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Eventuelt
1) Diskusjon: Hvordan tilrettelegge for økt rekruttering og engasjement i 2014
Utgangspunkt: De fleste klubber / rideskoler driver med aktiviteter som kan
defineres som voltige. Vi ønsker å få kontakt med personer/klubber som vil lære
mer om voltige og som etter hvert også kan arrangere lokale stevner.
Kretstreningene i Sandnes i 2013 har vært et positivt tiltak og vi ønsker å følge opp
tilsvarende i 2014.
Følgende tiltak foreslås


Utdanning (aktivitetsleder voltige, dommerspirant, longørkurs)



Tilbud om kurs ut til kretser (sende mail til kretser, men også til ridelærere og
klubber som kan være aktuelle)



Voltigevideoen ut på nett (Wenche/Nina undersøker muligheten for å legge hele
eller deler ut på nettet)



Videodømming av lokale Flyer-cupstevner ( mulig å arrangere flere mindre
stevner med lav terskel)



Arrangere stevner selv om det er få deltagere. Oppfordre voltigører om å
støtte opp om stevner. (GUV kan gi reisestøtte til dommere eller generell støtte
etter søknad slik at ikke arrangøren skal risikere å gå med tap. GUV støtter også
med Flyercup-sløyfer NB! Ønsker ny farge på sløyfene- f.eks. lilla)



Breddesamlinger

2) Søknad om reisestøtte til breddsamling:
Søknad om reisestøtte fra Anna Mossige og Maren Primstad fra Sandnes og Jæren
rideklubb for deltagelse på treningssamling i Oslo 8.-10.november.
Vedlagt dokumenterte utgifter på kr 4071 kr.
Vedtak: Det gis reisestøtte kr 2000,Neste GUV-møte foreslås mandag 13.januar.
Grenkonferansen søndag 19.januar.
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