Møtereferat
Fra: GUFH Skype-møte
Nr/år/dato: 04/2018/30.august
Tilstede: Hege Sætre, Anita Johannessen, Hilde Stømner
Sekretær: Ingeborg Simensen (fagkonsulent FH)
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Fravær: Anita Hamnes
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Saksnr./år: 19-/2018
Sak Nr./År
19/2018

Saksnavn
Status NM 2018

20/2018

Status satsinggruppe

NM-FH ble arrangert på Hønefoss, integrert i NM Dressur, 23-26.august. Totalt 12 startende i FH,
hvorav 4 fra satsingsgruppen. Sportslig høyt nivå i mesterskapet fordi landslagsrytterne stilte opp, men
savner en del av rytterne fra satsingsgruppen. Arrangørene trenger støtte til å finne riktige
programmer i FH, utregning av nivåklasseresultater osv. Det er viktig at GUFH har en representant til
stede på mesterskap, særlig den første dagen.
Merknad fra rytterne; det var langt til toalettet fra stallen. GUFH bør henstille arrangører av FHmesterskap om å sørge for toalettmuligheter i nærheten av FH-stallen.

Totalt 10 ryttere i satsingsgruppen pt. Alle er aktive i sporten. Skuffende få som deltar i NM,
men det skyldes delvis at en del har relativt nye hester, og var ikke kvalifisert til NM. Noen
velger også å stå over av økonomiske eller praktiske/familiære grunner. En ny rytter til NM,
som ønsker kontakt med satsingsgruppen, har allerede vært i dialog med Anita J. AJ følger
opp saken. En tidligere satsingsgrupperytter har signalisert at hun ønsker seg tilbake igjen.
Hun tar kontakt selv når det blir aktuelt.
De fleste i gruppen er flinke til å rapportere, og holder god dialog med AJ på mail.
Organiseringen av satsingsgruppen skal opp til evaluering i gruppen under Samling uten
hest på NIH i januar 2019.
21/2018
Samlinger høsten 2018
Rekrutteringssamling Rauland 21-23. september. Sigrid Rui organiserer denne. Pt er det 6
påmeldte, pluss flere interesserte. I tillegg kommer 2 ryttere med hver sin trener som skal ri
Special Olympics (utviklingshemmede). GUFH vedtok å invitere satsingsgrupperyttere
spesielt, og gi disse tilbud om 50% rabatt på egenandelen.
Det trengs muligens klassifisør på Rauland. Hilde S sjekker behov og muligheter.
Inspirasjonssamling Østland, 27. el 28. oktober. AJ ansvarlig. Planlagt programridning med
dommer og trener (demoryttere), samt teori. AJ venter på endelig avklaring med Siril H om
dato. Kjell Myhre har bekreftet. Helljesen Dressage har ikke oppholdsrom/kafe. AJ følger opp
med Siril om mulige steder, Hilde sjekker Alna som alternativ.
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Satsingsgruppesamling Rogaland 10-11.november. Planlagt «Rytter i balanse» trening med
Kristin D Hendrix, og foredrag med Sarah Louise Rung (OLT). Ingeborg holder kontakten
med eksterne, og sjekker muligheter for å være hos Kirsti Svaboe på Soma. Hege kan være
GUFH-rep. på samlingen.
22/2018
Klassifisering/hjelpemidler
Ryttere med internasjonal klassifisering har ikke lenger klassifiseringskort. Dette skaper
utfordringer, siden det står i KR at FH-ryttere skal fremvise klassifiseringskort. Vi må sette
inn i reglementet at den internasjonale masterlisten godkjennes også som nasjonal
klassifisering i Norge. Hilde tar saken med klassifisørene på neste møte.
Mange hjelpemidler er nå generelt godkjente for alle ryttere i FH.-klasser (eks. kandar med
sammenføyde tøyler). Skal alle de generelle hjelpemidlene være godkjent for FH-ryttere i
ordinære dressurklasser også? Hilde tar saken videre med klassifisørene.
23/2018
NRYFs organisasjonsprosjekt – høringsutkast
GUFH har hatt dokumentet til gjennomlesing, og diskuterte innholdet kort. GUFH har ingen
kommentarer til høringsutkastet.
24/2018
Møtedatoer høsten 2018
Tirsdag 18. september kl 2030 (Skype)
Torsdag 1. november kl 2030 (Skype)
Onsdag 12. desember kl 1500 (Ullevål Stadion) (Hege kommer ca kl 1530)
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