
Møtereferat
Fra møte: SU-V
Nr 1/år/dato: 4/2022 17.07.2022
Tilstede: Marie Birkeland, Kristine Jevne Berge, Lilly Weldingh, Merethe Rislå, Siri Arntzen
Forfall: Marie Møller Furst
Referent: Yri

1. Oppsummering 1. halvår - aktiviteter gjennomført
○ Stevner inn og utland 4 L- stevner gjennomført IHR, Haugesund, SNORD og

Sørlandsparken Rideklubb 4 norske utøvere ved 5 internasjonale stevner, inkludert Nordisk.
○ Longørkurs - 3 gjennomført 1 i Sør og 2 i Vest - ca 30 deltakere tilsammen.
○ Breddesamlinger. - 3 små 10-15 deltakere)  og 1 stor (40 deltakere) arrangert i Vest og Sør.
○ Satsningsgruppe - 1 samling
○ Dommerkurs - avholdt i April
○ Organisatorisk  revidering av dommerutdanning ferdig , påbegynt ny revidering av

stevnepakken og formalisering av longørkurs.

Mye aktivitet, spennende sesong både i inn og utland, vi har gjort gode og lærerike erfaringer, og gleder oss
til høsten og 2023.

2. Økonomi - skyggeregnskap gått gjennom. Vi har en foreløpig plan for bruk av midler utover høsten
og må se nærmere på omfordelimng av noen poster bla for videre sportslig internasjonal satsning.
Satsningsgruppe og utland har hatt for lite fokus i forhold til størrelse og aktivitet.

3. Satsningsgruppe/Landslag Opptak 2/2022

Lilly sender ut henvendelse til de som er tatt opp på satsningruppen ved 2.opptak i løpet av kort - oppdatert
liste på rytter.no kommer Mandag 25.juli. Neste Satsninsggruppetrening oktober 2022 - med Trenersamling
+ breddesamling samtidig.

4. Status NM med hovedvekt på SUV sine ansvarsområder. NM kontakt Siri orienterte.

Invitasjon settes opp innen 1.august i NRYF stevne.
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Budsjett NM og Sponsorarbeide er i gang.

Arbeidslister utarbeides og publiseres slik at de som kan hjelpe til ved arrangementet kan melde seg.

Inntroppende Stevneleder fredag - Merethe Rislå.

5. Tildeling støtte breddtrening  - avklare hvordan vi støtter arrangør på enklest mulig måte.

Breddekomiteen  utarbeider et notat. Tilskudd kan omfatter dekning av reise utgifter instruktør.
Tilskudd pr deltaker til arrangørklubb vurderes.

6. Forslag oversikt treningstilbud fordelt på regioner - et arbeidsdokument for SUV, lenke deles og
alle fyller info med status på miljøer.

7. Aktivitetsplan høst samt Årshjul for 2023 v Merethe.

AKTIVITETER HØST, datoer settes inn så fort som mulig, publiseres i årshjul for 2022.

Longørkurs Øst: dato  SNORD/ Siri finner ut en passende dato.

Satsningsgruppe Høst: Oktober/ Lilly organiserer.

Trenersamling: Oktober samtidig med  satsningsgruppen/ Lilly

Breddetrening Øst Lommedalen - dato KB

Introkurs - aktuelle steder: Østfold, Skjåk, Telemark, Karmøy.

Organisatoriske oppgaver:

● Revidering Stevnepakken - tildelte  midler knyttet til handlingsplan , Yri og KB  setter i gang
oppdatering/revidering av stevnepakken i Juli for å ha den klar i god tid før NM.

● Longørkurs formalisering - pågår. Marie/Yri.
● Dommersamling/oppfølgingskurs. Planlagt til oktober/november. Yri
● Informasjonsarbeide – KB reviderer tekst om kvalifikasjonr på rytter.no
● Revisjon KR VII - Revvidering starter i September, ledes av Lilly.
● Sportsplan  - Lilly.
● Planer 23 - Merethe setter opp årshjul med faste aktivteter knyttet til noen lunde faste tider på

året,  men med mulighet til å justere i forhold til CVI stevner. Vi publiserer voltige årshjulet for
23 i September med link. Sees i sammenheng med budsjett for de forskjellige områdene for
bredde, satsning, utenlandsstevner, osv.

8. Tilganger Visma - gjennomgang. Yri sørger for oppdateringer i forhold til tilganger Visma for
kursholdere og styreverv.

9. Innsendte saker til behandling:
○ Forslag om klasse for menn og klasse for tropp i NM 2022. Innsendt av Ester Mossige.
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○ Yri meldte seg inhabil med bakgrunn i slektskap til berørt utøver.

Saken ble behandlet og SUV svarer enstemmig:
SUV det ikke som hensiktsmessig å opprette en egen klasse for menn i årets NM invitasjon, da det
uansett ikke er nok kvalifiserte mannlige deltakere i de oppsatte mesterskapene til at det kan
kjøres et separat mesterskap for menn. De startende mannlige deltakere vil blir derfor i følge
våre gjeldende regler, bli slått sammen med sitt aldersbestemte mesterskap.

Klasse for NM Tropp settes opp i invitasjon.

Eller stiller SUV seg positive til å få inn en mer klargjørende tekst i KRVII til håndtering av
mannlige vs kvinnelige deltakere i NM.

I tillegg til referat, sendes svar til forslagstiller.

10. Eventuelt - intet

Referent Yri Øverland
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