Referat fra samling på Hustadvika 16+17 Nov 2013.11.15
Vi møttes på Hustad Gjestegård lørdag til lunsj.
Vi ble ønsket velkommen av leder Ann helen R Dalheim.
KRETSTRENINGER; Therese Brandsøy presenterer fra Nina Johnsen i NrYF.






Ønsket er å innføre en ordning for kretsetreninger over hele landet for ryttere
Dressur opp til LA, Hopping opp til 120 cm, og feltritt- inntil 1m. Målsetting er å legge
inn en faglig bit i disse treningene som utdanner rytteren på alle felt til å nå dette
nivået.
Fordeler: Motivasjon til videre trening. Lavere økonomisk terskel.
Kompentanseløft for utøvere og trenere
Nært samarbeid med de ”daglige” trenerne, som skal følge elevene videre.

2014 blir et prøveprosjekt for dette.
Hva kan Møre og Romsdal gjøre for å være med på dette?








Åpent for alle klubber
3 samlinger + 1 stevnehelg (?)
Hvilke ryttere kan det gjelde ?
Egne samlinger for dressur/sprang/feltritt
Kartlegge hvilke treninger som er de aktuell
Priser ? kan vi diskutere dette ?
Kriterier for å kunne delta

Kretsen sender ut et skriv til klubbene. Hvem kan delta? Hvilke trener(e)? Når er første
samling? Hvilke steder?
Kretsen må jobbe frem et konsept for dette. Kan Møre og Romsdal bli en Pilot-krets?

TEKNISK PERSONELL
Synnøve Dahlen innleder innlegget med at kretsen mangler teknisk personell. Hva kan vi
gjøre? Tiltak? Vi har en del teknisk personell på NRYF sin liste over Møre og Romsdal også
som ikke ønsker å praktisere. Et tiltak kan være at kretsen ber alle klubber snakke med sitt
tekniske personell for å høre hvem ønsker å praktisere videre. Vi tar tak i dette tema igjen
etter samling for teknisk personell i NRYF og den samlingen som Møre og Romsdal
Rytterkrets skal ha etter nyttår.

TERMINLISTE
Vintercup Sprang;

23.11.2013

Fræna Rideklubb

7-8.12.2013

Sula Rideklubb

11-12.1.2014

Ålesund Rideklubb

25.01.2014

Fræna Rideklubb

8+9.02.2014

Ålesund Rideklubb

1+2.3.2014

Sunndal Rideklubb

29+30.3.2014

Sula Rideklubb

12+13.4.2014 FINALE- NordVest Hestesportsklubb

Resten av de sprang og dressurstevner som var søkt om ble også satt opp i terminlisten.

Søndag åpnet vi med Informasjon fra NRYF v/ Guro Grønningsæter.

Deretter fortsatte vi med en ”work shop” om aktuelle tema for kretsen i dag. Vi fremsatte
tre tema, som vi tok et gruppearbeid på, og kom frem til en del stikkord for hvordan vi
ønsker kretsen skal jobbe fremover, i samarbeid med .

WORK SHOP
1.
Etikk og holdninger. NrYF setter dette i fokus på sin samling med teknisk personell
sist i november. Kan vi være med å påvirke dette i vår krets? Holdninger/sanksjoner
2.

Samarbeid og samspill – informasjonsdeling. Er vi flinke nok ?

3.

Hvilke målsetninger har vi med sporten- og grenene vi har i Møre og Romsdal ?

Vi delte oss i 3 grupper og hadde en hel time til disposisjon. Og den tiden ble alt for kort !
Alle gruppene delte masse synspunkt på tvers.

Vi tok til slutt en oppsummering og dro en del konklusjoner. Her kommer oppsummeringen i
stikkordsform;
1.








2.

ETIKK OG HOLDNINGER
Foreldre/utøver- Vett regler
Opplæring- Foreldrekvelder/medlemskvelder
Respekt for hverandre (trener/teknisk personell/foreldre/ryttere)
Rettferdig
Bruke advarsel først
Gult kort – Når det er nødvendig (lavterskel tilsnakk)
Suksess – Unne noen andre å gjøre det bra, eks. vinne
Kanskje PREMIERE det positive (?)

SAMARBEID - INFORMASJON
o Inkluderende
o Bevisst bruk av sosiale medier

o Klubbledersamlinger – for å skape kontakt plattformer
o Klubb (ledere?) jobbe på tvers av klubber
o Medie vett
3.
MÅL
 Samarbeid Klubb
 Øke Sportslige prestasjoner
 Arrangement for alle grener
 Flere aktive
 Rekruttering
 Kretstreninger
 GODE STEVNER
 ØNSKE: 1-2 ANLEGG MED 2 HALLER

Takk for et fantastisk seminar på Hustadvika Gjestegård i et fantastisk levende vær.

Møre og Romsdal Rytterkrets

