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1.Reglementsendringer 2023

- Innkomne forslag  KR7

- Plan for revidering inkludert fordeling av ansvarsområde

Saken er utsatt til møte 6/22

2.Satsnings- og trenersamling 4-5-6 Nov - Oslo.

Praktiske detaljer - kjapp gjennomgang

3.Formalisering Longørkurs - innstilling vedtatt. Det er nå klart for å åpne for å arrangere
Longørkursene i Min Idrett. De som er godkjente longører fra før av vil bli oversendt for registrering
i Min Idrett etter kurset på SNORD.

Longørkurs SNORD i Desember -

praktisk planlegging

Kjøres gjennom Min Idrett, så får vi se hvordan det fungerer og foreta justeringer etter hvert slik at det
virker best mulig. Lilly er kursholder for både Teori og Praktisk del.

NM 2022

● Oppsummering: Epona er toppen, men dyrt. Det var fantastisk å få gjennomført tre mesterskap.
● Tilbakemeldinger - endel tilbakemeldinger fra deltakere og andre gått gjennom.
● FORBEDRINGSOMRÅDER:
● Stevearrangør må danne stevnekomite med rep fra SUV og lage en plan på arbeidsfordeling og

økonomi.
● Arbeidslister på forhånd slik at det er lettere å fordele tilreisendes foreldre sin innsats i god tid.
● Stevneledelse bør ikke være engasjert som deltaker eller deltakerapparat.
● Bedre regelverk for stall og tilgang.
● Tildligere invitasjon.
● Klart ansvar for endringer i startlister i NRYF stevne.
● SUV kan ha ansvar for å organisere utregningsfunksjonen og forberedelsene av det.
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Introkurs høst 22 - praktisk, Merete orienterte om kurs i Vestfold.

NHS - forberede stand/ materiell og eventuelt innslag - vi blir ikke å være med på NHS i år.

Økonomi

● status -oversikt, husk å melde inn eventuelle utgifter ført
● omfordeling av midler til Landlslag/ satsning og bredde

Kun orientering, vi har bedre oversikt på neste møte til å foreta omfordelinger.

Årshjulet 2023:

● Satsningssamlinger
● Trener samlinge(r) - forslått trener 1 kurs
● Breddeleir - 23.06 Epona? - Merete sjekker
● Stevner og NM - NM Yri jobber videre med klubber i Vest/Rogaland, og sjekker mulighet for

eventuelt samarbeide med andre klubber. datoer ble diskutert, det var enighet  blant de som var
tilstede at vi foretrekker August like etter skolestart. September krasjer med KM både første helgen
og andre helgen.Juli er feriempned og vi er såbare for antall deltakere. MAnge unge i ch/jr sjiktet
bestemmer ikke over når tid familien skal ha ferie.

● Longørkurs - Januar/ februar praktisk del Rogaland (Indre Haugaland , dato kommer)
● Introkurs

Referent Yri Øverland
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