Møtereferat
Fra: SUFH møte (Skype)
Nr/år/dato: 04/2019/27. august
Tilstede: Hege Sætre, Anita Johannessen, Hilde Stømner
Sekretær: Hanne Fredrikke Flesche (sportskoordinator FH)
Andre til stede: Martine Thorsen (NY sportskoordinator FH)
Fravær: Inger Line Brath
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: www.rytter.no
Sak Nr. for dette møtet/År

Saksnavn

1/2019 Ny sportskoordinator
- Martine Bukier Thorsen, har hatt praksisplass hos oss tidligere og er nå ansatt på
engasjement som ny sportskoordinator. Hun er 24 år gammel og har en bachelor i
sport management, som hun fullførte nå i juni. Martine har erfaring som
rideinstruktør for barn og ungdom, samt jobbet i Tyskland på en dressurstall. Videre
har hun vært groom i en årrekke i kjøring. Hun har også erfaring fra ridning for
funksjonshemmede på Alna Ridesenter. Martine startet allerede mandag den
19.august.
2/2019 Økonomi
- Martine sjekker opp og sender ut en status til sportsutvalget FH (SUFH) på hvor mye
vi har brukt og hvor mye som står igjen.
- Det er nok romslig og vi kan nok bruke mer!
- Viktig å bruke post 3 midlene.
3/2019 Distanse og FH reglement
- Vi har mottatt en forespørsel om bruk av hjelpemidler i et distanseritt. I dag har vi
ikke egen klassifisering for grenen distanse, og det blir vanskelig å videreføre grader
og profiler fra dressur. En mulighet er å tillate hjelpemidlene, uten å dele inn i grader.
- Hilde skal ha Skypemøte med Trille og Tone og de diskuterer dette.
- Hilde holder i saken, og melder tilbake til SUFH.
4/2019 Fremtidige ønsker for FH
- Lillestrøm og eventuelt samling uten hest
- Prøve å få til to dager og prøve å få til litt flere saker på agendaen (se hva som står på
programmet fra før av).
- Angående cup og finale i Lillestrøm, så blir det nok litt knapt med tid denne gangen.
- Få til en cup generelt som et pilotprosjekt og ha en litt mer low-key finale og heller
kjøre det større til cup nummer 2.
- Men det hadde vært gøy å få til FH klasser i Lillestrøm generelt.
- Kanskje få til clinic i Lillestrøm med FH ryttere (både på matte på bakken og noe på
hest).
- Anita tar opp med Ingeborg og hører med henne hva hun tenker.
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5/2019 Halvårsplan 2019
Foreløpig aktivitetskalender for SUFH HØST 2019
Dato
20.-22. September
28.-29. September

Aktivitet
Rekrutteringssamling Rauland
Treningssamling FH, Bruråk
Ridesenter

Ansvarlig i SUFH
Hilde Stømner
Hilde Stønmer

3.-6. Oktober
8. Oktober

CPEDI3* Epona/Sørlandsparken
SU-FH møte (skype)

Anita J.
Martine Thorsen

10. Desember

Halvdagsmøte på Ullevål

Martine Thorsen

6/2019 Aktiviteter Høst 2019
- NM - Drammen
- Anita oppsummerer.
- Flere FH ryttere til stede. Og de alle virket fornøyde.
- Godt organisert, men litt synd at det var samtidig som EM.
-

Rauland 20.-22. September
Trille stiller som klassifisør hvis behov.
Sigrid tar påmeldinger, Hilde følger opp.
Flytte informasjonen om samlingen oppover på hjemmesiden.

-

Bruråk 28.-29, September
Hanne og Martine tar påmeldinger
4 stykker påmeldinger foreløpig – sende navn og kontaktinfo til Hilde

-

CPEDI3*
Internasjonalt stevne
Skal noen fra satsingsgruppen delta? Anita hører med Ingeborg hvor mange plasser
det er.

7/2019 Eventuelt
- Sliter litt med å være synlige i sosiale kanaler
- Promotere mer ut til hele landet
- Lage en film eller stillbilder
- Få til en instagramkonto (Egen FH side)? Martine følger opp.

- Neste SUFH-møte blir på Skype den 08. Oktober klokken 20.00.
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