Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte Feltritt
Nr/år/dato: 09/2017/5. desember
Tilstede: Haldor Braastad, Elin Heistad, Tom Rune Lian og Sissel Røinås
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF)
Andre til stede: Ingen
Meldt forfall: Maren Moshølen
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no
Saksnr./år: Sakstittel
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Godkjenning av møtereferat 08/2017
Møtereferat godkjent uten kommentarer.
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Evaluering Grenkonferansen 2017
Møte teknisk personell og arrangører:
Konferansen ble innledet med et møte for teknisk personell og arrangører med
gjennomgang av terminlisten for 2018 og fordeling av teknisk personell.
Grenkonferansen:
Konferansen vurderes som meget vellykket. Godt balansert program med plass til
både rapportering og evaluering av sportsåret 2017, samt faglig tema med fokus på
vintertrening av hesten. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger der det
vektlegges at konferansens innhold favner alle, uavhengig av alder og bakgrunn.
Observasjonssamling:
Det ble søndag gjennomført en åpen treningssamling for ryttere på NM-nivå som
har en ambisjon og et mål om å være en del av elitegruppe/landslag i fremtiden.
Samlingen ble gjennomført med Piia som trener og var ment å gi utøverne
inspirasjon og motivasjon til videre satsing.

59/17

KR V – en siste revidering
Revidert versjon av grenreglementet ble gjennomgått på grenkonferansen og alle
innspill ble notert. Disse innspill ble diskutert i utvalget og nødvendige endringer
foretatt.
Grenreglementet sluttføres og er dermed klar for oversending til TKr innen fristen 1.
januar 2018.
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Aktiviteter i regi av GU-F 2018

Breddesamlinger:
Planlegges tilsvarende som de siste to år. Dato ikke avklart, men tidlig mai vurderes
som egnet tidspunkt.
Regionsamlinger:
GU-F vil fortsatt tilby samlinger for utøvere i «mellomsjiktet», men ønsker at
tilbudet skal nå ut til flere ved større geografisk spredning.
Dagens rekrutteringssamlinger erstattes derfor med regionsamlinger. Med
utgangspunkt i allerede definerte regioner (jf Norgesserien i sprang), foreslås
følgende steder som egnet for samlinger:
Region
Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark
Buskerud, Oslo og Akershus vest, Oppland, Vestfold
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,
Nordland syd
Nordland nord, Troms, Finnmark
Østfold, Oslo og Akershus Øst, Hedmark
Det er da ønskelig å knytte til seg egnede lokale steder og trenere i respektive
regioner.
Nåværende avtale med våre rekrutteringstrenere fases dermed ut. Dog kan de være
aktuelle å forespørre som regionstrenere når planene for 2018 er klare.
Unghest-clinique:
Tilbud for utøvere med unghest som målgruppe har vært etterspurt; noe som GU-F
nå ønsker å iverksette.
Tema: «Unghest og god grunnridning i terrenget»
Tid: Ikke avklart
Sted: Ikke avklart
Trener: Piia Pantsu-Jönsson
Observasjonssamling:
Ønskes gjennomført to ganger årlig som følger:
Før stevnesesongen: mars/april
Etter stevnesesongen: søndag i forlengelsen av grenkonferansen (se punktet om
«Grenkonferansen 2018».
Grenkonferansen 2018:
Gjennomføres over samme lest som de senere år, med et innhold bestående av
rapportering, evaluering og et sportsfaglig tema.
Dato: 10. november
Sted: Ikke avklart
Samme helg planlegges følgende gjennomført:
Fredag 9. november: Evalueringssamtaler med landslagsleder og utøvere på
landslag/i elitegruppe 2018.
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Lørdag 10. november: Møte for teknisk personell og arrangører.
Søndag 11. november: Observasjonssamling.
Kurs teknisk personell:
GU-F har mottatt forslag til kurs som ønskes gjennomført i 2018 og følgende type
kurs planlegges:
TYPE KURS
Oppfriskningskurs for TD
Feltbanebyggerkurs
TD Knøttecup
Hinderbyggerkurs
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TID
februar /mars
Ikke fastsatt
Ikke fastsatt
Ikke fastsatt

Fremtidig organisering av NRYF
Det er utarbeidet forslag til tekst. Denne sendes alle utvalgsmedlemmer for
gjennomgang og med ønske om tilbakemelding.
Endelig versjon oversendes kontaktperson i Forbundsstyret (FS).
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Nye GU-F medlemmer
Leder for grenutvalget gjennom mange år, avslutter sitt lederverv. Elin Heistad
påtar seg ledervervet midlertidig i en overgangsfase.
Det er ikke kommet inn søknader til NRYF med forslag til nye medlemmer i GU-F
innen fristen. Dagens utvalgsmedlemmer jobber derfor selv med å rekruttere; det
er ønskelig med to nye medlemmer inn i utvalget.
GU-F sin innstilling oversendes administrasjonen v/sportskoordinator når denne er
klar. Det er Forbundsstyret (FS) som foretar den endelige utvelgelsen.
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Eventuelt
Feltrittskomiteen Teknisk personell – status:
Aktuelle personer er forespurt og komiteen vil være virksom fra 2018.
GU-F møteplan 2018:
Det skal utarbeides en møteplan for hele året.
Møtedag: Tirsdag
Møtested: «Skolestua» - Sørum Fritidsgård.
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