
Møtereferat
Fra møte: SU-V
Nr 1/år/dato: 6/2022 05.12.2022
Tilstede: Merethe Rislå, Lilly Weldingh, Yri Øverland
Forfall:, Kristine Jevne Berge, Marie Birkeland, Siri Kløv Arntzen
Referent: Yri

1.Reglementsendringer 2023

- Innkomne forslag  KR7 gjennomgått raskt. Forutenom å ta stilling til de forskjellige forslagen og
innkorporere disse i utkast, skal det også legges vekt på en generell forenkling av relementet ved
denne gejnnomgangen. Det er mulig å se på om NM kapittel skal trekkes ut som egne statutter. Det
er også mulig å se på om programbeskrivelsene kan trekkes ut og heller presenteres på nett, slik
danskene har gjort det.

- Plan for revidering: 1 utkast fullføres uke 50.

- Sportsutvalgets øvrige, spesielt Marie “hawkeye” Birkeland, tar en gjennomgang, for korrektur og
endringsforslag til innholdet ALLE tilbakemeldinger i delt excelark. Komiteen tar en ny runde, hvis
nødvendig eller  ønskelig med suvs representater. Må jo være senest i uke 1/23  mtp leveringsdato
8.01.2023.

-Komite: Lilly Weldingh (leder) , Marit Walløe og Siri Arntzen.

Yri tar oppdatering av illustrasjonene i kapittel om utstyr.

- KRVII skal være ferdig revidert fra SUV sin side innen 08.01, som er fristen for å videresende til TK/
Forbundet

2.Sportsplan

Oppdateres innen frist. Ansvarlig Lilly. Ser nærmere på opplegg for satsninggruppene.

Gruppen forsterkes med Siri Kløv Arntzen som administrator.

SUV sender spørreskjema til dagens satsninggruppe om stevneplan 2023.

3.Grenkonferanse blir 7. januar 2022 ettermiddag i Oslo (Rytterforbundet?) og  på Teams

Presentasjon forberedes og deles slik at den kan fylles opp med 2022 oppsummeringer og plan for
2023 - Yri

Forslag til faglig Innlegg - Teams Webinar med Lise Berg ca 1 time.

Office address: Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo Org Nr: 971 258 802 Web: www.rytter.no E-Mail: nryf@rytter.no

Members of: NIF, EEF, FEI

http://www.rytter.no


Voltigehesten - trening og utdanning, typiske skader og skadeforebygging. Yri tar kontakt

4.Økonomi

● Status
● Tildeling: SUV slutter seg til forslag om tildeling av støtte til deltakere på CVI stevner 2022, med en

fast sum pr stevne. Størrelseorden er antydet, endelig fastsattelse publiseres innen 13.Desember.
● Avstemmingsmøte m Forbundet fredag 09.12.2022

5.Post 3 Midler 2022 og 2023

Oppsummering for innsending av 2022 og forberede søknad 2023 v Merete og Yri.

Til Årshjulet 2023

● Satsningssamlinger våren: ca Februar/ Mars og i Juni i forbindelse med breddeleiren. Lilly.
● Trenersamlinge(r) - forslått trener 1 kurs. Undersøkes. Yri
● Breddeleir - 15.06 helgen Epona - Foreløpig dato - Merete
● Lands - Stevner - alle kontakter arrangører og melder inn i løpet av uke 50 til Merete.
● NM - Rogaland  - Avklares i løpet av uke 52.
● Forespørsel om Longørkurs - Januar/ februar inkludert praktisk del - Indre Haugaland, Yri
● Introkurs - Konkrete datoer?
● Breddetreninger med trenerreisestøtte fra SUV: meldes inn av arrangører til SUV sitt breddeutvalg.

Referent Yri Øverland
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