Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte Feltritt
Nr/år/dato: 07/2017/10. oktober
Tilstede: Haldor Braastad, Elin Heistad, Tom Rune Lian og Sissel Røinås
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF)
Andre til stede: Ingen
Meldt forfall:
Fravær: Maren Moshølen
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: www.rytter.no
Saksnr./år: Sakstittel
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Godkjenning av møtereferat 06/2017
Sak 42/17 Eventuelt:
Landsmesterskap feltritt:
Forslaget om hvilke klasser Landsmesterskapet skal avvikles i strykes. Klassenivå
avgjøres på et senere tidspunkt.
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Grenkonferansen 2017
Det vurderes en egenandel på kr 250,- (subsidiert pris) for alle de som normalt ikke
pleier å betale; utøvere på landslag/i elitegrupper og teknisk personell. Øvrige
betaler full dagpris-pakke. Alle må selv betale for middag.
Arrangørmøte:
Kombinert møte for arrangører og teknisk personell.
Tema: Terminlisten 2018 med tildeling av Teknisk personell.
Varighet: 1,5 time
Grenkonferansen:
Tema:
▪ Foredrag om seniorenes «reise» til EM Strzegom:
▪
▪
▪

▪

Trening, planlegging og gjennomføring (målbevisst arbeid gjennom flere år)
Oppturer og nedturer
Samarbeid i gruppen og viktigheten av å være flere («gjøre hverandre gode»)

Foredrag/Fortelling («Min reise til EM ponni»):
▪
Trening, planlegging og gjennomføring
Mathilde Sanders forespørres av sportskoordinator.

▪

Sportsfaglig tema ved landslagstrener Piia P-J
▪
▪
▪

▪
Office address: Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo

Members of: NIF, EEF, FEI

Vintertrening frem mot neste sesong - tips til trening og vedlikehold av hesten.
Hvordan samarbeide med hjemmetrener
Treningens årshjul:
▪
Hvordan avslutte sesongen
▪
Helsesjekk av hesten
▪
Forberedelse til neste sesong
▪
Formkurve: Februar – April
▪
Hva er viktig for deg å ha fokus på nå

Årsberetning GU-F og landslag
Org Nr: 971 258 802

Web: www.rytter.no

E-Mail: nryf@rytter.no

▪
▪
▪
▪

Strategiplanen
Reglementsendringer 2018
Terminliste 2018
Aktivitetsplan 2018
▪

▪

Utdeling av årets priser:
▪

45/17

Hver især utarbeider aktivitetsplan 2018 for sitt ansvarsområde innen 7.
november. Sportskoordinator sammenfatter.
Sportskoordinator sender ut liste over fjorårets prisvinnere til GU-F som bes lage
forslag til priser/-vinnere for 2017.

KR V – revidering
Grenreglementet ble gjennomgått med hovedvekt på de paragrafer der endringer
er foreslått/påkrevet.
Endringer i reglementet utformes i Word-format som følger:
Endringer må vises tydelig med «vis endringer», samt begrunnelse for disse. Kun de
paragrafer det ønskes endringer i (med forklaring) sendes inn til TKr.

Frist: Bestemmes på TK-møtet.
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Feltrittskomiteen Teknisk personell
Det er tatt kontakt med potensiell leder for komiteen som har takket nei til vervet,
men vedkommende bidrar gjerne som medlem.
Komiteen har dermed ikke blitt etablert og aktiv i 2017. Det må derfor etterstrebes
å få medlemmer til denne, samt få den i virksomhet fra 2018.
Det er ønskelig for GU-F å ha en komite for teknisk personell og utvalget ser
viktigheten av å motivere til en positiv grunnholdning der man påpeker
nødvendigheten av å «dra i samme retning».
Det vil innkalles til møte der man får anledning til drøfte hvordan man best kan få til
dette, samt sette sammen en komite som vil fungere som GU-F sin forlengede arm i
spørsmål av teknisk karakter.
Idet NRYF nå har en ansatt med særskilt ansvar for HorsePro, vil ordningen med
egen HorsePro-kontakt i komiteen avvikles.
Guro Holmedal som har hatt dette ansvaret i 2016, gis beskjed.
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Terminlisten 2018
Det foreligger en foreløpig utgave av terminlisten for 2018. Det er få klubber som
har meldt inn sin interesse for stevner. Det sendes derfor ut en påminning til alle
arrangører som hadde stevner i 2017.
Listen må deretter sjekkes for å unngå «stevne-kollisjoner».
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Observasjonssamling
Det foreslås gjennomført en observasjonssamling før nyttår.
Målgruppe: Ryttere på NM-nivå 2017/2018, men som ennå ikke er på et tilstrekkelig
nivå for en plass i elitegruppe.
Sted: Ikke avklart
Trener: Piia Pantsu-Jönsson
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Eventuelt
GU-F representant(er) TK-møte 22. oktober 2017:
Tom Rune Lian representerer GU-F. Anton Granhus, som ressursperson reglement
for GU-F, deltar også. Forslag til reglementsendringer KR I for 2018 er sendt ut.
Alder teknisk personell er en aktuell problemstilling for GU-F å fremheve.
Innspill til reglement og tema rundt sikkerhet:
Det har kommet inn innspill til reglementsendringer, og andre tema som berører
sikkerhet, til GU-F.
Kommunikasjonslinjer:
Henvendelser angående feltritt kan sendes til sportskoordinator, som distribuerer
videre til rett person i GU-F, for videre behandling. Viktig også å få formidlet at
utvalgsmedlemmer jobber på frivillig basis.
Informeres om på årets grenkonferanse.
Sikkerhetsutstyr:
Det er kommet en henvendelse fra TKr angående godkjente vester og medfølgende
endring i KR I:
«Alle vester som er lovlig å selge med godkjent CE-nummer, må regnes som lovlige.»

TKr ønsker innspill fra GU-F i sakens anledning.
Unghest feltritt:
Temaet ønskes debattert på neste GU-F møte.
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