Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte Feltritt
Nr/år/dato: 08/2017/7. november
Tilstede:, Elin Heistad, Tom Rune Lian og Sissel Røinås
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF)
Andre til stede: Ingen
Meldt forfall: Haldor Braastad, Maren Moshølen
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no
Saksnr./år: Sakstittel
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Godkjenning av møtereferat 07/2017
Møtereferat godkjent uten kommentarer.
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KR V – revidering
Endringer i reglementet er nå implementert i Word-format i samsvar med krav fra
TKr: «Endringer må vises tydelig med «vis endringer», samt begrunnelse for disse.»
Endelig versjon ble gjennomgått. Anton Granhus, som bidragsyter i arbeidet med
reglementsendringene, var tilstede under gjennomgangen.
Kun de paragrafer det ønskes endringer i (med forklaring) sendes inn til TKr innen
fristen 1. januar 2018.
Bemerk:
Resultatberegning dressurprøven:
Fra:
«Antall straffepoeng beregnes ved å trekke prosentresultat fra 100 og gange
differansen med 1,5. Resultatet avrundes til en desimal.»
Til:
«Antall straffepoeng beregnes ved å trekke prosentresultat fra 100 Resultatet
avrundes til en desimal.»
Denne endringen får konsekvenser for Horsepro, og meddeles Horsepro-ansvarlig
i NRYF.
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Grenkonferansen 2017
Dagen starter med møte for arrangører og teknisk personell kl 0900 – 1030.
Konferansens innhold (fra kl 1100):
• Veien til EM v/ årets EM-ryttere
• Gjennomgang av sportsåret 2017 v/ Piia
• Feltrittsåret 2017 v/ GU-F
• Vintertrening og sesongplanlegging v/ Piia

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

•
•
•
•

Sportsplanen 2018 v/ Piia
Strategiplanen
Reglementsendringer
Middag med utdeling av priser
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Aktivitetsplan GU-F 2018
Punktet utgikk pga tidsnød og grunnet frafall fra sentrale utvalgsmedlemmer.
Utvalgets satsingsområder for 2018 bør være gjenstand for grundig debatt og det
bør settes av god tid til dette på neste utvalgsmøte.
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Terminlisten 2018
Det er blitt sendt ut en påminning til alle arrangører som hadde stevner i 2017 og en
foreløpig terminliste er utarbeidet. Arrangør NM lag mangler dog. Det er også ønske
om flere stevner i løpet av sesongen. Det vil bli en gjennomgang av terminlisten og
fordeling av teknisk personell i forbindelse med møtet for arrangører og teknisk
personell i forkant av grenkonferansen. Se også sak 52/17.
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Rekruttering – sportslig organisering
Punktet utgikk pga tidsnød. Blir tatt opp igjen på et senere møte. Bør sees i
sammenheng med sak 53/17.
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Eventuelt
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