Møtereferat
Fra: GUFH Skype
Nr/år/dato: 01/2019/21. januar kl 2030
Tilstede: Hege Sætre, Anita Johannessen, Hilde Stømner
Sekretær: Ingeborg Simensen (fagkonsulent FH)
Andre til stede:
Fravær: Anita Hamnes (sykemeldt)
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: www.rytter.no
Saksnr./år: 01-05/2018
Sak Nr./År

Saksnavn

01/19 Aktivitetskalender og samlinger 2019
Sigrid Rui har kommet tilbake med forslag til datoer for rekrutteringssamlinger på Rauland
tilsvarende 2018. Datoene passer i kalenderen. Hilde følger opp Rauland i forhold til videre
planlegging. Ref forrige møtereferat, så skal prisene på Raulandsamlingene reduseres til
1500,-/500,- i deltakeravgift for deltakere/ledsagere.
Hilde har innhentet ledige datoer fra Bruråk. GUFH vedtok samling på Bruråk den 28-29.
september. Hilde kontakter Ingrid Ølstad om undervisning her.
Oppdatert aktivitetsplan som kan publiseres på rytter.no:
Dato
21. januar
23.februar
13.mars
30-31.mars
7. april
29.april
09-12.mai
10-12.mai
11.juni
28-29.september
25-30. juni
22-25.august
September
20-22.september
Oktober
3-6.oktober

Aktivitet
GUFH-møte, Skype (2030-2200)
AEG/Lillestrøm, samling uten hest
GUFH-møte Skype (m. klassifisører)
HM-FH? Arrangør ikke bestemt ennå.
Ryttertinget, Thon Hotell Arena, Lillestrøm
GUFH-møte Skype
CPEDI3* Sørlandsparken (Epona)
Rekrutteringssamling Rauland (Sigrid Rui)
GUFH-møte, halvdags, Ullevål
Treningssamling Trøndelag
Nordisk, Vilhelmsborg (DEN)
NM i Drammen
Inspirasjonssamling, Østland (Siril H?)?
Rekruttsamling Rauland (Sigrid Rui)
Treningssamling Rogaland?
CPEDI3* Sørlandsparken, innendørsstevne

Ansvarlig i GUFH
Hege Sætre
Anita Johannessen
Hege Sætre
Hege, evt Anita
Hege Sætre
Hilde Stømner
Hege Sætre
Hilde Stømner
Studietur GUFH?
Anita H.?
Anita J.
Hilde S.
Anita J.

02/2019 Samling uten hest, Lillestrøm 24. februar
Totalt 8 medlemmer av satsingsgruppen har meldt seg på samlingen på Lillestrøm 24/2,
pluss 3 ledsagere. Programmet for fellessamling med alle grener er publisert på rytter.no, og
varer fra kl 09-12. Ingeborg har kontaktet arrangøren og bedt om reserverte plasser til clinic
med Kyra Kyrklund på lørdag ettermiddag. Satsingsrytterne inviteres til gratis fellessamling
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og gratis inngang til Kyra-clinic’en, samt felles måltid etter dette. Anita sender ut info og
holder kontakten med gruppen, og er ansvarlig for gjennomføringen. Hilde blir med på
dagen på Lillestrøm. Anita sender navneliste til Ingeborg, som ordner med billetter og
inngangspass til gruppen.
03/19 Reglementsendringer
To forslag til små reglementsendringer dukket opp på para-dommerkurs i januar. I det
norske reglementet er det ikke åpnet opp for «companion horse» i grad 1-3. Dette bør inn i
reglementet, for å være mest mulig likt som FEI.
Det står at utøver skal «hilse med hodet» i det norske KR. Dette kan være vanskelig for
enkelte å få til, og bør omformuleres. Ingeborg kontakter Torunn Knævelsrud (TKr) om
endringsønskene.
04/2019 Økonomi
Regnskapet for 2018 er nærmest sluttført nå. Etter para-dommerkurset og noen
etterbetalinger av stevnestøtte til arrangører, så står det ca 20.000,- kr igjen av øremerkede
midler Post 3. GU-FH har også igjen store deler av sitt driftsbudsjett for 2018, men dette blir
ompostert, og kan ikke overføres til 2019.
05/2019 Møteplan første halvår 2019
Datoer for Skypemøter og halvdagsmøter blir som følger:
13. mars (Skype kl 2030), 29. april (Skype kl 2030), 11. juni (halvdagsmøte Ullevål kl 15-19)
Klassifisørene har ønsket et fellesmøte med GUFH. Hilde sjekker om de vil være med på
Skypemøtet den 13. mars evt den 29. april.
05/2019 Eventuelt
Ryttertinget er søndag 7. april, med årskonferanse lørdag 6. april, på Thon Lillestrøm. GUFH
bør være representert på Tinget. Hege er trolig bortreist. Anita sjekker muligheter for å
stille.
NM har flyttet dato til 22-25. august. Arrangør Drammen og Omegn Rideklubb. Ingeborg
oppdaterer aktivitetsplanen.
NRYF arrangerte seminar for para-dommere med Kjell Myhre, lørdag 19/1. Totalt 14
dommere deltok. Seminaret var meget vellykket, både for å gi påfyll til dommere som er
engstelige for å dømme FH, og for på sikt å rekruttere en eller flere som kunne tenke seg å gå
videre og bli internasjonale para-dommere. GUFH dekket kostnadene til seminaret, dvs
møtelokaler, lunsj og reisekostnader for langveisfarende. Totalkostnad ca 20.000,- kr.
Det er problemer med å komme inn på Drop-box, GUFH sin fellesboks. Ingeborg sjekker hva
som har skjedd, og gir tilbakemelding. Ingeborg må flytte over relevante dokumenter hit før
hun avslutter sitt arbeid som fagkonsulent FH.
Nettsidene er ikke oppdatert for 2019. Ingeborg går gjennom og oppdaterer alt som er klart.
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GUFH er pt kun tre medlemmer. Anita Hamnes er langtissykemeldt, og det har ikke lykkes å
rekruttere et nytt medlem inn. Hege har vært i kontakt med Silje Gillund, som har sagt seg
villig til å være en ekstern ressursperson, med særlig ansvar for reglement. Hege kontakter
Silje og bekrefter at GUFH ønsker å bruke Silje til dette fagområdet.
Hege og Hilde skal i gang med filming av info-videoer om ridning for funksjonshemmede,
klassifisering etc, i løpet av våren. Prosjektet er ikke igangsatt ennå.
Neste GUFH-møte blir på Skype den 13. mars kl 2030.
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