Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte Feltritt
Nr/år/dato: 02/2017/ 14. mars
Tilstede: Haldor Braastad, Elin Heistad, Maren Moshølen, Sissel Røinås
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF)
Andre til stede: Ingen
Meldt forfall: Tom Rune Lian
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no
Saksnr./år: Sakstittel
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Velkommen til nytt GU-F

Leder ønsket nye grenutvalgsmedlemmer velkommen og holdt en orientering om
utvalgets mandat.
Utvalgsmedlemmers ansvarsområde(r) ble gjennomgått:
Haldor – leder
Elin – knøttecup/Best Cup
Maren – bredde-/rekrutteringssamlinger
Sissel – sport
Tom Rune – ansvarsområde ikke tildelt (fraværende)
Arbeidet i grenutvalget er basert på frivillighet og kravene som pålegges utvalget
må sees i forhold til dette. Det erkjennes at vi har en jobb å gjøre i forhold til
opplysningsarbeid.
Utvalget bør oppmuntre til aktivitet der det allerede er spor av dette.
Viktig også med kontakt og dialog med rytterkretsene.
10/17

Økonomi
Tildeling ennå ikke foretatt. Viktig allikevel å opprettholde planlagte aktiviteter.
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Teknisk komité feltritt
Medlemmer:
Komiteen ble opprettet i 2016 og har bestått av:
Narsin Håkonsen (leder), Guro Holmedal (kontaktperson Horsepro), Stein Arne
Bergstrøm og Åge Pettersen (feltbanebyggere), Holm-Kjetil Holmsen
(godkjenning av stevneinvitasjoner).
Nasrin har fra 1. mars 2017 trukket seg fra sitt verv i GU-F og dermed også fra
vervet som leder for feltrittskomiteen. Ny leder og øvrige komité-medlemmer
forespørres.
Utdanning teknisk personell:
Utdanning av teknisk personell må kvalitetssikres av GU-F. Dette innebærer en
god dialog og kommunikasjon mellom leder av Feltrittskomiteen og GU-F.

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

Teknisk personell som ønsker internasjonal utdanning, må godkjennes av GU-F
før påmelding. Ansvarlig for teknisk personell i NRYFs administrasjon orienteres
om dette.
GU-F etterlyser maler/kursplaner for kurs teknisk personell. Sportskoordinator
undersøker.
Kursholdere - nasjonale vs internasjonale:
Det ble stadfestet at vi har nok kompetanse nasjonalt til at kurs på laveste nivå,
kan gjennomføres med nasjonale kursholdere. (Tore Skedsmo, Knut Beck og
Anton Granhus ble nevnt).
Det er ønskelig med to kurskoldere per kurs.
Det oppsatte FBB-kurs 25-26. mars går som planlagt, men på Tomter og med
Tore Skedsmo som kursholder (evt med Knut Beck hvis mulig).
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Sikkerhetskomiteen
Mandat:
GU-F ønsker en gjennomgang av Sikkerhetskomiteens mandat. Komiteens leder
forespørres om å lage et utkast til nytt. Endelig forslag skal godkjennes av NRYFs
administrasjon.
Medlemmer:
Det hersker en viss usikkerhet rundt komiteens medlemmer per dato. Dette må
bringes på det rene. Medlem av feltrittskomiteen teknisk personell - Åge
Pettersen – forespørres, idet det anses hensiktsmessig å ha en forbindelse mellom
disse to komiteer. Ulf Magne går ut.
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Breddesamling

Det planlegges samling siste helg i mai på følgende steder:
STED
Vennesla
Lefdal
Skedsmo gård
Sørum
Starum
Orkdal (i juni)

ANSVARLIG
Sissel Røinås
Inger Bugge
Stine Skedsmo
Elin Heistad
Lene Juliussen
Nasrin Håkonsen

Deltakeravgift: kr 300,Innspill for å rekruttere deltakere til samlingene:
Sende invitasjon til videregående skoler med hestelinje som ligger geografisk i
nærheten av ovennevnte steder.
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Rekrutteringssamlinger

Stine S (ponni) og Kristin T (JR/UR) er engasjert som rekrutteringstrenere også
for 2017.
Det har vært gjennomført en samling i de respektive grupper; ponni (Skedsmo
gård) og JR/UR (Stall Jegersberg).
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Det er god deltakelse på ponnisamlingen, men det må jobbes mere aktivt for å
markedsføre tilbudet til JR/UR. Alle tidligere deltakere bør inviteres via personlig
mail. Videre bør fremtidige samlinger utlyses på vår hjemmeside.
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Eventuelt
BEST Cup 2017:
Plan for 2017 med oppsett av stevner er laget. Denne legges ut på vår
hjemmeside.
Autorisasjon TDF1:
Det vedtas at Cristina Dorati får autorisasjon som TDF1. Ansvarlig for teknisk
personell i NRYF orienteres og videreformidler vedtaket til Cristina.
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