Møtereferat
Fra: GUFH Skype-møte
Nr/år/dato: 01/2018/27. februar
Tilstede: Hege Sætre, Anita Hamnes, Anita Johannessen, Hilde Stømner
Sekretær: Ingeborg Simensen (fagkonsulent FH)
Andre til stede:
Meldt forfall:
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: www.rytter.no
Saksnr./år: 01-06/2018

Sak Nr./År

Saksnavn

01/2018
Aktiviteter i januar og februar 2018
6-7. januar – Storsamling på NIH, 11 FH-utøvere tilstede. Hege, Anita, Anita og Ingeborg
deltok. Meget vellykket møte for FH-rytterne, god oppslutning i forhold til de siste årene.
7-8. februar – Storsamling landslag/satsingsryttere. 8 ryttere fra satsingsgruppen invitert til
landslagssamling. Inspirerende for satsingsryttere å være med her. Gode tilbakemeldinger
etter samlingen.
11. februar – Hege og Ingeborg presenterte FH-nivåklasser og utfordringer rundt
gjennomføring av FH-klasser på Stewardkonferansen.
16. februar – Årlig klassifisørmøte på Ullevål. Hilde rapporterte fra møtet, og sender
referatet til GUFH. De norske klassifisørene er positive til en online Masterliste over FHryttere. Men NRYF må sjekke opp i forhold til krav fra datatilsynet, før vi kan gå videre med
saken. Ingeborg følger opp dette. Listen over tillatte hjelpemidler i FEI skal innføres i Norge
også fra 1.mars. Hjelpemidler i ordinære dressurklasser skal fremdeles stå på
klassifiseringskortet til den enkelte utøver.
02/2018
Satsingsgruppe 2018
GUFH har avsluttet samarbeidet med Sigrid Rui som fast satsingsgruppetrener. Vi
informerte på møtet på storsamlingen at Anita Johannessen blir ny kontaktperson i GUFH
for gruppen, og at ny informasjon skal sendes ut. Anita J har mailet med alle i gruppa, og fått
respons fra de fleste, inkludert innsendelse av sesongplan for 2018. Ingen går ut av gruppa i
2018. En ny utøver har fått invitasjon til å bli med, har ikke respondert per dd. Anita J følger
opp. Anita følger også opp henvendelser fra nye utøvere som ønsker å bli vurdert for
satsingsgruppen.
Det er en utfordring at flere i satsingsgruppa også er del i ParaUNG prosjektet på
Olympiatoppen, og i den forbindelse rapporterer til Ingeborg. Ingeborg og Anita J formulerer
og sender ut en felles mail, som forklarer sammenhengen mellom satsingsgruppen og
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Elitegruppe/ParaUNG, hva som forventes fra vår side, og hvem som er kontaktperson for de
enkelte i gruppa.
03/2018
Satsingsplanen for 2018
Satsingsplanen for 2018 må justeres ihht ny organisering for satsingsgruppen. Anita J
oppdaterer denne i samarbeid med Ingeborg. Planen publiseres på rytter.no og sendes til
gruppens medlemmer snarest, senest innen utgangen av mars.
04/2018
Aktiviteter fra mot sommeren
16-18. mars HM FH, Arendal og Grimstad Rideklubb. Pt er det 5 FH-ryttere påmeldt. Anita
H og Anita J planlegger å være tilstede under HM.
10-13. mai CPEDI3* Nordisk Mesterskap, Kristiansand.
25-27. mai Rekrutteringssamling på Rauland hos Sigrid Rui. Se under.
Mai-juni
Inspirasjonssamling for satsingsgruppe? Se under.
05/2018
Rekrutteringssamling
Sigrid Rui ønsker å arrangere rekrutteringssamling på lånte hester på Rauland den 25-27.
mai. Rauland Ridesenter tar ansvar for all praktisk organisering i forbindelse med
samlingen. Reell kostnad er kr 3200,- per deltaker, minimum 10 deltakere. GUFH vedtar å
sette av 20.000,- i budsjettet til dette arrangementet. Vi støtter hver deltakeravgift med kr
1500,- , dvs egenandel for samlingen blir kr 1700,- per deltaker. Dersom det er 5 deltakere
eller flere påmeldt, så dekker GUFH kr 2000,- per ledig plass opp til 10 plasser totalt, for å
sikre gjennomføring av samlingen. Hege følger opp dette med Sigrid.
Hilde har mulighet til å stille opp her som klassifisør og representant for GUFH.
06/2018
CPEDI3* Nordisk Mesterskap i Kristiansand (Epona)
Utvalgsmedlemmer kommer tilbake innen neste GU-møte med om og når de kan være til
stede i Kristiansand. Bistand til arrangementet i form av gratis funksjonærer blir GUFH sin
støtte til arrangøren. GU bør også oppfordre ryttere som ikke selv skal ri, om å være tilstede
og evt bidra som funksjonærer under mesterskapet. Vi kommer tilbake til organisering av
dette på neste møte.
07/2018
Inspirasjonssamlinger
Satsingsgruppen har ytret ønske om flere inspirasjonssamlinger. Vi har økonomisk frihet til
å arrangere flere slike i 2018. Anita J tar kontakt med Siril Helljesen for å høre om hun har
mulighet til å ha en samling i mai/juni (etter Nordisk). Til høsten er det ønskelig å arrangere
en større samling, muligens i samarbeid med andre grener, mer rettet mot trenere. Vi
kommer tilbake til dette på neste møte i GUFH.
08/2018
Eventuelt
Det er kommet nye oversettelser av FH-programmene fra Torunn Knævelsrud. Disse skal
gjelde fra 1.3.2018. Men på grunn av tekniske utfordringer i forbindelse med skifte av
stevnearrangørprogram i NRYF, så er det ønskelig å utsette de nye programmene til ca 1.
mai. Ingeborg følger opp saken.
FEI har laget nye «Introductory programs» i alle grader. Dette er tester på lavt teknisk nivå
(LC/LB) i alle grader. Disse er også oversatt til norsk, og kan publiseres. Det er ønskelig å
sette opp disse i en nivåklasse. Men på grunn av systemskifte så må vi se an når det passer å
introdusere dette i Norge. Ingeborg følger opp saken.
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Møtedatoer GUFH 2018:
19. mars (mandag) kl 2015 – Skype
24. april (tirsdag) kl 2000 – Skype
10-13. mai – Epona (under Nordisk)
13. juni (onsdag) kl 1430- 1800 - Ullevål Stadion, rom 2011
Ingeborg oppdaterer aktivitetsplanen på www.rytter.no
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