Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 09/2016/7. desember
Tilstede: Stig Mellerud, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen, Unni Henriksbø
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede: Andreas Schilbred (på SKYPE)
Meldt forfall: Stian Aleksandersen
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr./år:

Sakstittel:
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Økonomi
Det ble en kort gjennomgang av status for utvalgets regnskap per dato.
Det er ønskelig at GU-Ds medlemmer får oversendt regnskapsoversikt
kvartalsvis. Denne ordningen starter opp i 2017.
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Evaluering U25/Senior-samling
Dette var første samling for denne aldersgruppen og betegnes som svært
vellykket. Svært god service på stedet og med godt preparerte baner.
Landslagsleder for U25/Senior ble invitert til samlingen, men var dessverre
forhindret denne gangen.
Følgende bør være med i invitasjonen:




Begrenset innendørs oppstalling (forøvrig utebokser til disposisjon).
Boksene bør merkes med navn på ekvipasjen.
Nøyaktig veibeskrivelse bør være med i invitasjonen.

Fint med struktur på samlinger også for senior- /U25-ryttere. Ambisjonen er
derfor å videreføre denne satsingen og det understrekes at man allerede nå
bør legge planer og finne datoer for første halvår 2017.
Det ble diskutert hvorvidt det skal foretas en gruppeinndeling og hvilke
krav/retningslinjer som i så fall skal gjelde for å være med i de respektive
grupper; U25 og Senior. Dette tas opp med rekrutteringstrener for avklaring.

Hvordan ivareta U25-ryttere?
Dette spørsmålet ble reist i kjølvannet av samlingen og temaet ble kort
debattert. Det er en kjensgjerning at det er et stort sprang når det gjelder
krav til ridetekniske ferdigheter/nivå fra man er ferdig som UR til man er på
mesterskapsnivå i klassen for U25. GU-D har derfor et sterkt ønske og en
forventning om at især denne gruppen må følges tettere opp. Dette ledet til
følgende forslag:
1. Ryttere som har vært på landslag/elitegruppe som UR (og før det evt JR/P),
men som går ut pga alder, bør automatisk få invitasjon til samlinger for
landslag/elitegruppe U25/Senior.
2. U25-ryttere bør som et minimum få tilbud om å delta på landslagets
teorisamlinger.
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Samling uten hest – NIH 2017
Programmet for samlingen ble gjennomgått, med vekt på form og innhold i
grenspesifikk del på lørdag.
Grenspesifikk del blir felles for P/JR/UR; for rekrutter, eliteutøvere og evt.
Landslag.
Det må samarbeides med Landslagsledelsen om program og GU-D har
følgende forslag:
1. Presentasjon av rekrutteringssamlinger med våre rekrutteringstrenere v/
GU-D
2. Landslag/Elitegrupper v/ landslagsledere
3. Presentasjon av sportsplaner v/ landslagsledere
4. Innlegg fra erfarne utøvere på aldersbestemt nivå hhv UR og ponni.
GU-D vil være representert. Det er også ønskelig at våre
rekrutteringstrenere er tilstede. Disse må forespørres.
Våre landslagsledere vil også være tilstede.
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Grenkonferanse / Dommerkonferanse 2017
Det vil i 2017 samarbeides med DDK for en felles konferanse over 2 dager:
Lørdag:
Grenkonferanse (GU-D ansvarlig for planlegging og gjennomføring).
Innhold:




Presentasjon av GU-Ds aktivitet i 2016.
Reglementsendringer v/ Torunn.
Åpen post (der deltakere får anledning til å fremme sine «hjertesaker»).

I tillegg skal det settes av tid til et faglig foredrag. Noen forslag til tema:


Rollkur vs LDR
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Antidoping Norge

Søndag: (DDK ansvarlig for planlegging og gjennomføring)


Praktisk ridning (åpen for alle).

Konferansen publiseres på vår hjemmeside og FB-side så snart dato og sted
er bestemt. Her skal det samtidig inviteres til at deltakere på forhånd kan
sende inn forslag til tema både på foredrag og evt diskusjoner/spørsmål.
GU-Ds førstevalg av sted og dato:
Sted:
 Thon hotell Arena, Lillestrøm (konferansen)
 Ellingsrud
Dato:
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4-5 mars

NM-klasser 2017
NM Individuelt og Lag vil gjennomføres med det samme klasseoppsettet som
i 2016. Dette publiseres på vår hjemmeside nå.
Det har kommet inn forslag på annet alternativ til klasseoppsett, men dette
ble ikke tatt til følge. Vedkommende besvares via mail.
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Godkjenning av stevneinvitasjoner i 2017
Stian har sagt seg villig til fortsatt å ha ansvaret for godkjenning av
stevneinvitasjoner til ny person er på plass. Imidlertid er det et sterkt ønske
at Stian fortsetter i sitt verv i GU-D for å kunne forbedre og videreutvikle
våre rutiner for godkjenning av stevneinvitasjoner.
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Eventuelt
Dressurklasser KOHS – sponsor:
GU-D vil ikke nedlegge noe arbeid for å skaffe sponsor til eventuelle
dressurklasser under KOHS 2017.
Imidlertid ønskes det en avklaring på om årets sponsorer også er aktuelle
for 2017. Det tas kontakt med KOHS for en avklaring.
Støtte til NM-arrangører:
GU-D ser seg dessverre ikke i stand til, med årets tildeling, å kunne gi
arrangørstøtte.
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Dispensasjon for kvalifisering til NM i nord:
Temaet ble diskutert på bakgrunn av en henvendelse fra en klubb ute i
distrikts-Norge.
Konklusjon:
Det formuleres et forslag til svar som sendes til GU-D, TKr og Kjell for
gjennomlesning før endelig svar gis.
Punkter på agenda til møte 01/2017:

1. Reglementsendringer:
Det er ønskelig med en debatt om utvalgets interne prosess når det gjelder
arbeidet med reglementsendringer.
2. Valg og oppfølging av DDK:
Det er GU-D som oppnevner DDK og det vil være nyttig med en
statusrapport fra komiteen før neste GU-D møte. GU-Ds leder tar kontakt
med DDKs leder for en status.
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