Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 02/2016/2. februar
Tilstede: Stig Mellerud, Stian Aleksandersen, Unni Henriksbø, Lise Oppegaard
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF)
Andre til stede: Ingen
Meldt forfall:
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: Ingen

Saksnr./år:

Sakstittel

07/16

Økonomi
Regnskap 2015 ble gjennomgått. Gjenstående midler øremerkes følgende tiltak:
 Ryttertester
Heftet revideres (ekstern hjelp innhentes).
 Dommerstøtte
Det vil tildeles dommerstøtte til arrangører på bakgrunn av innsendt
søknadsskjema.
 Subsidiering av grenkonferansen
Konferansen ble flyttet til februar 2016 pga arrangementskollisjoner
november 2015.

08/16

Statusgjennomgang
Grenkonferansen 2016:
Det blir noen justeringer på første del av konferansens program:
 GS åpner grenkonferansen.
 Økonomi:
«Hvordan fordeles tildelte midler til dressuren på hhv
landslag/rekruttering/bredde»? (v/ sportskoordinator)
 Årsrapport GU-D:
Leder rapporterer overordnet i forhold til mandatet, antall møter og
arbeidet gjennom 2015.
 Stevnestatistikk (v/ sportskoordinator).
 Rekruttering-/ breddeansvarlig rapporterer og informerer.
 Landslagsledere rapporterer om landslagets satsinger og planer.
Aktivitetsplan 2016:
AEG:
Ingen spesielle opplegg i regi av GU-D i år.

Office address: Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo

Members of: NIF, EEF, FEI

Org Nr: 971 258 802

Web: www.rytter.no

E-Mail: nryf@rytter.no

Dog oppfordres utøvere i rekrutteringsgruppene til å delta på adekvate
arrangement/ «clinicer».
Det sendes ut en mail med det offisielle programmet for dressurdagene under
AEG til alle i rekrutteringsgruppene.
Rekrutteringssamlinger aldersbestemte grupper:
Oppsett med dato for vårsemesteret er allerede utarbeidet og publisert på vår
hjemmeside.
Senior/U25-samling:
Programridning 7. februar for senior/U25 er i rute.
Terminlisten 2016:
Rutiner for terminlisten må forbedres. Det erkjennes at prosessen med
utarbeiding av årets terminliste ikke har fungert tilfredsstillende.
GU-D ønsker derfor for fremtiden følgende rutine innarbeidet:
Publisering av søknadsfrist 1. september. NRYFs terminlisteansvarlig utarbeider
utkast og koordinerer med DDK. Terminlisten sendes deretter GU-D for endelig
godkjenning. Ved opphopning av stevner på samme helg, vektlegges følgende
ved tildeling:
 Når er søknad mottatt
 Etterstrebe god geografisk spredning
 Kvalitet på evt tidligere gjennomførte stevner
Det søkes særskilt om nasjonale mesterskap – søknadsfrist 1. september.
Nye GU-D medlemmer:
Nye medlemmer innstilles for FS på deres neste møte 25. februar.
Det er ønskelig med ytterligere ett nytt medlem inn. GU-D jobber med å finne
aktuell kandidat.
09/16

Samarbeid Landslagsledelsen
GU-D ønsker å holdes orientert om Landslagsledelsens arbeid og ber om å motta
fellesmailer som sendes respektive grupper.
GU-D ønsker å åpne opp for at også utøvere i rekrutteringsgruppene både
aldersbestemte og senior / U25 kan delta på arrangement/samlinger i regi av
respektive landslag der dette er formålstjenlig.
Dette temaet tas opp som punkt på agendaen til fellesmøtet i mars.
Fellesmøte forsøkes avviklet torsdag 10. mars kl 1600 – 1900.
DDK inviteres med en representant.

10/16

Ressursperson GU-D
Maja har orientert GU-D om at hun ønsker å avslutte sitt verv som ressursperson
for GU-D med særskilt ansvar for å godkjenne stevneinvitasjoner. Stian overtar
dette arbeidet etter en innkjøringsperiode som Maja har sagt seg villig til å bidra
i.

11/16

Rekrutteringsopplegg for Senior/U25
Det planlegges oppstart våren 2016. Lanseres på grenkonferansen.
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12/16

Eventuelt
Endring av møtedag GU-D:
Ny møtedag onsdager kl 1630 – 1900.
Unghest:
Uttaksstevne Falsterbo og Unghest-VM blir Majorplassen 11 – 12. juni. Samtidig
med dette stevnet blir det også avholdt clinic med dommer Kurt Christensen.
Samarbeid med DDK:
DDK v/ Gun får saksliste og møteinnkalling til hvert GU-D møte.
GU-D skal ifølge DDKs mandat også ha møtereferat fra deres møter.
Samarbeidsmøte:
Det planlegges samarbeidsmøte med DDK, TKr og landslagsledelsen til høsten;
gjerne i september.
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