Møtereferat
GU voltige møte:
Nr/år/dato:3/2018/ 4.september
Tilstede: Maria Housken, Marie Birkeland, Lilly Weldingh, Emilie Meyer Christensen, Frauke
Hammer, Marit Walløe
Sekretær: Marit Walløe
Andre til stede:
Meldt forfall:
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerene/medlemmene: sportskoordinator Wenche Alm
Saksnr./år: 25 – 32 / 2018

25/2018 Siden sist

2 deltagere, longør og norsk hest til CVI Flyinge. Emilie stilte opp som hjelper og lagleder.
Anna Mossige CVI USA. Kvalfiserte seg for CVI3*
Idrettsleir Tromøya med voltigeaktivitet 4 dager. 15 deltagere. Sigrid og Hannah fra
Lommedalen var instruktører. Marit reiste ned med utstyr og tønne og hjalp til med
opplegget.
To voltigeleirer ble arrangert privat i sommer på SJR og Kolnes. Ca. 10 deltakere på begge
leirene.
26/2018 Tildelingsbrev – økonomisk situasjon
Type midler
Ordinære midler
Utviklingsorientert
ungdomsidrett
Aktivitetsmidler
barn/unge/bredde
Aktivitetsmidler
barn/unge/bredde
Utdanningsmidler,
Voltigedommer nasjonalt og
internasjonalt

Internref.
Post 2

Sum

Aktiviteter

Oppfølging NRYF

15.000 kr

GU-V/ Wenche Alm

Post 2

20.000 kr

Post 3

5000 kr

Drift av sport,
aktivitetsplaner og GU
Drift av aldersbestemte
grupper
Sløyfer Flyercup

Post 3

40.000 kr

Post 3

10.000 kr

Breddetreninger
Flyercup
Tildeles DIDK for
utdanning av teknisk
personell

Wenche Alm /
kontaktperson GU
Wenche Alm

GU-V/ Wenche Alm
Wenche Alm

Vi har fått en reduksjon på ordinære midler fra 65 000 til 15 000. Det er det mest drastiske.
Breddemidlene er redusert fra 70 000 til 45 000. Her er det et merforbruk fra i fjor på 14000 som
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dermed reduserer breddemidlene. De to andre postene er uendret.
Dette får konsekvenser for aktiviteten resten av året.
Det er sendt tilbakemelding til NRYF ved Nina og Wenche med spørsmål om bakgrunn for det
store kuttet. Svaret er at alle har fått kutt og at de i større grad enn tidligere har tatt hensyn til
antall deltagere i de ulike grenene.
Jeg har gått gjennom regnskapet og situasjonen er slik pr 4.9.2018
Ordinært budsjett kr 15000. Det er det bevilget 12500 til NM. Det må utbetales. Det er fra
denne posten vi har gitt stevnestøtte, reisestøtte mv. Her er det da lite å hente.
Aktivitetsmidler 45000. Brukt 37722. Rest 7278. Vi ble belastet 14000 fra 2017 fordi dette
ble brukt til å refundere kursavgift for voltigetrenerutdanningen.. Vi har uansett en utgift på
9000 til Flyercup-premier som må utbetales, slik at vi vil gå underskudd på denne posten.
Utdanning 10 000. Brukt 15737. For denne summen har vi fått longeringskurs ved Thomas,
internasjonalt dommerseminar i K.hvn 4 dager (Emilie) og dommerutdanning Sverige (Siv).
Utviklingsorientert ungdomsidrett (satsning) 20 000. Brukt 7702.
Utgifter som gjenstår i år er en satsningssamling i oktober (her må egenandelen økes), samt
refusjon av startavgift og oppstalling for nordisk mesterskap og CVI FLyinge som var lovt i
kontraktene for satsningsgruppa og landslag. Vi kommer derfor til å gå i underskudd på denne
osten også.
Vedtak: Vi tar tildelingen til etterretning. Vi har arrangementer og aktiviteter som er vedtatt for
dette året og som vi ikke kan endre nå på slutten av året. Vi vil arbeide med å øke inntjeningen.

27/2018 NM 2018
Sandnes og Jæren / 22.-23.september.
Dommere blir Monika Eriksson, Kim af Schultén og Anna Andersson, alle Sverige.
Vedtak: SJR gis 12500 kr i økonomisk støtte til dekking av dommerutgifter.

28/2018 Nordisk mesterskap, Laholm

Maria Housken reiser som chef d’equipe. Det dekkes reise for henne begge veier.
Norske deltagere: Vanessa, Oda, Kristine, Miriam, Mari, Lea, Maren + hester og longører.
29/2018 Aktiviteter sept – desember 2018
Satningssamling oktober er det som er fastsatt.
Det arbeides med et tønnestevne i Rogaland.
Introkurs / breddesamling i Arendal må gjennomføres i 2018. Det var lovt i vår, men ble utsatt.

30/2018 Utviklingsforum i Oslo 20-21.10
2

Det er utviklingsforum lørdag og TKR-møte søndagen.
Vi har ikke midler til å dekke reise og opphold for noen.
Det gis beskjed om at voltige ikke blir representert.
Ett innspill fra Marie til reglementsendring ang bitt-type. Disse bestemmelsene henger sammen med
KR1 og også dressur. De følger FEI-regler. Vi må evt sende innspill til FEI.

23/2018 Høring om NRYFs framtidige organisering
Dette er en av sakene som tas opp på utviklingsforum. Vi har ikke noen innspill til høringen nå. Det får
ikke store konsekvenser for vår gren uansett hvilken modell som velges.

24/2018 Eventuelt
Marie påpeker at det ikke er oppdatert liste over GU-medlemmer i hestesport.
Det sendes mail om dette.
Referent: Marit W
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