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Økonomi
En foreløpig status ved regnskapsårets slutt for 2016 viser et overskudd. Et
eventuelt overskudd ønskes fordelt på hhv grenkonferansen og rytterstøtte.
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Grenkonferansen 2016
Programmet er ikke endelig klarlagt, men følgende tema/foredragsholdere
ønskes:
 «NBC 2016 – Planlegging og gjennomføring»» v/ stevneleder Marianne
Wood.
 «Hvordan bli en topprytter?» v/ Piia Pantsu og Jan Jönsson.
Ved gjennomgang av sportsåret 2016 v/ GU-Fs medlemmer skal alle se til
strategiplanen og innlemme denne når de snakker om sine respektive
ansvarsområder.
Det skal deles ut Knøttecup-diplomer til de fem premierte klubbene for sesongen
2016. (Klubbene har allerede mottatt pengepremie).
Det skal også deles ut diplom i følgende kategorier for 2016:
Årets nykommer: Mathilde Sanders
Årets arrangør: Skedsmo rideklubb
Årets utøver: Hans Bauer
Årets prestasjon:
Hest: Hans Bauer/Heidi Bratlie Larsen
Ponni: Sandra Håkonsen
Årets anlegg: Sørum fritidsgård
Årets ildsjel: Stein Arne Bergstrøm
Årets banebygger: Elin Heistad
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Reglementsendringer KR V
Det er en del endringer i FEIs reglement i feltritt for 2017.
Det ble besluttet å foreta følgende endringer i KR V i samsvar med FEIs
reglement:

Office address: Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo

Members of: NIF, EEF, FEI

Org Nr: 971 258 802

Web: www.rytter.no

E-Mail: nryf@rytter.no

 §§522.4a, 535 og 581.
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Følgende paragrafer endres ikke inneværende år:
 580.8 og 583.5b
Endringsforslagene sendes til TKr.
Breddesamling
Punktet utgikk pga ansvarlig forhindret fra å møte.
GU-Fs anbefaling mht aktuell dato er:
Mai: Sør-/Østlandet
Juli: Trøndelag
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Rekrutteringssamlinger
10-11. januar:
Samling for JR/UR v/ Kristin Tørmoen på Stall Jegersberg.
4-5. februar:
Samling for ponni v/ Stine Skedsmo på Fjellheim gård, Frogner.
Videre planlegges følgende fellessamlinger for P/JR/UR:
•
Utendørs på Skedsmo gård (så snart det lar seg gjøre værmessig).
•
To-dagers samling med dressur og terreng på Sørum fritidsgård som
oppkjøring til NM Individuelt.
Dato for disse samlinger er ennå ikke bestemt.
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Nye GU-medlemmer
Stine går ut av GU-F for å kunne prioritere arbeidet som trener for
rekrutteringsgruppen ponni.
Nasrin har tidligere meddelt at hun ønsker å trekke seg fra videre arbeid i GU-F.
Sissel Røinås og Tom Rune Lian er meldt inn som ønskede nye
utvalgsmedlemmer. Valget foretas av FS på deres neste møte i januar.
Det ble diskutert om det også skal velges en rytterrepresentant inn i GU-F. Det
ble fremmet et forslag om å velge dette på grenkonferansen i januar, men ingen
konklusjon ble fattet.
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NM 2017
Klasseoppsettet i NM 2017 blir tilsvarende som i 2016. Dette er lagt ut på vår
hjemmeside innen fristen 31.12.16.
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Eventuelt
Neste møte foreslås lagt til siste halvdel av februar.
Det konfereres med potensielle nye medlemmer om passende møtedag i 2017.
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