Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 05/2016/8. juni
Tilstede: Stig Mellerud, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen, Stian Aleksandersen, Andreas Schilbred
Sekretær: Turid Løken (sportskoordinator NRYF)
Andre til stede: Ingen
Meldt forfall:, Unni Henriksbø
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr./år: Sakstittel
25/16

Presentasjonsrunde
Nytt medlem ble ønsket velkommen og alle presenterte seg.

26/16

Økonomi
Tildeling kommer 15. juni.
GU-D er kritiske til sen tildeling hvert år som de hevder gjør det vanskelig å planlegge
aktiviteter gjennom året. Det foreslås å innføre avvikende budsjettår; for eksempel 1.
juli det ene året til 30. juni det neste.

27/16

Samlinger høsten 2016
Ponni/Junior/Unge ryttere
Det ble diskutert antall samlinger som bør arrangeres per år.
Konklusjon:
Det gjennomføres samlinger i løpet av året som følger:
4 samlinger på Østlandet fordelt på 2 i perioden jan - april og 2 i perioden sept – nov.
1 samling i hhv Trøndelag, Rogaland og Hordaland.
U25/Senior
Ansvarlig trener for denne gruppen er i ferd med å utarbeide en plan for høsten
2016. Det har vært gjennomført samling våren 2016 med programridning som tema
og med vellykket resultat.

28/16

Status NM
Punktet tas opp på neste møte.

29/16

Terminlisten 2017
Det er enighet om at arbeidet med årets terminliste ikke har vært tilfredsstillende.
Det må for fremtiden innarbeides bedre rutiner for dette arbeidet.
Konklusjon:
Det lages et oppsett der datoer for alle L/E-stevner allerede er plottet inn.
Arrangørene velger deretter dato for sine stevner i henhold til dette oppsettet og
sender inn sin søknad til terminlisteansvarlig. Dersom flere arrangører ønsker samme
dato og de er geografisk i nærheten av hverandre, skjer tildelingen etter en nærmere
vurdering. Dette må tydelig opplyses om i publiseringen.
Frister:
25. august: Frist for innsending av søknader om L-/E-stevner i 2017.
15. september: Foreløpig utkast til GU-D.
Innen 1. oktober: Terminlistemøte GU-D/DDK.
1. november: Terminlisten offentliggjøres.
Plassering av nasjonale mesterskap
GU-D ønsker å avvikle nasjonale mesterskap som følger
- HM som avslutning på innendørssesongen (mars/april).
Avvikles over to helger etter samme prinsipp som i 2016.
- NM som avslutning på utendørssesongen (2. uke i august) NM ønskes
avviklet samlet.
Det åpnes for en dialog med landslagsledelsen før en endelig konklusjon for 2017
fattes.

30/16

Arrangørkonferanse 2016
GU-FH inviteres til å delta på årets arrangørkonferanse som GU-D gjennomfører i
samarbeid med GU-S.
Det arbeides med ny utgave av arrangørhåndboken. Det forventes at denne er ferdig
til årets konferanse 26. november.
Aktuelle tema til arrangørkonferansen:
- Arrangører er sene med å sende sine stevneinvitasjoner til godkjenning.
- Dimensjonering av FH Nivåklasser; spesielt Hallmesterskapet.

31/16

Unghest-treninger
Ansvarlig for unghester er i dialog med Norsk Varmblod med tanke på et eventuelt
samarbeid om unghest-treninger.

32/16

Dressurprogrammer / Ryttertester
Det har vært etterlyst programmer på et lavere nivå. Ryttertester er i så måte
anvendbare og har vært igjennom en omfattende revidering. Disse er nå publisert på
vår hjemmeside. Det planlegges også revidering av heftet.
GU-D erkjenner at konseptet bør markedsføres bedre og som et virkemiddel for å få
opp aktiviteten, opprettholdes ordningen med arrangørstøtte på kr 2 000,- per
gjennomført stevne med ryttertester.
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33/16

Fordeling av ansvarsområder
Respektive grenutvalgsmedlemmer fortsetter med sine ansvarsområder inntil videre,
men fordelingen bør gjennomgås ytterligere på høstens første møte.

34/16

Eventuelt
Godkjenning av stevneinvitasjoner
Stian Aleksandersen har nå ansvaret for godkjenning av stevneinvitasjoner. Dette
publiseres på vår hjemmeside.
Horsepro
GU-Ds medlemmer er kritiske til at nye løsninger, som tidligere har vært spilt inn,
ennå ikke er på plass:
Kvalifiseringskontroll
Det hevdes at utøvere starter uten å være kvalifisert. GU-D har tidligere fremmet
ønske om å regulere dette i Horsepro ved at det ikke skal være mulig å melde uten å
være kvalifisert for start i angjeldende klasse. Status for dette arbeidet etterlyses. Det
vil inntil videre bli gjennomført stikkprøvekontroller foretatt av GU-Ds medlemmer
på dugnad, inntil ordningen er implementert i Horsepro.
Konklusjon:
Det skal legges ut en informasjon om dette temaet for å bevisstgjøre utøverne og
samtidig opplyse om at det er mulig å bøtelegge (med hjemmel i KR) dersom man
starter klasser uten å være kvalifisert.
Betalingsløsning ved påmelding
Etterlyses.
Ventelisteordning (jfr dansk system)
Etterlyses også.
Horsepro Pluss
GU-D anerkjenner heller ikke det nye Horsepro Pluss som innebærer en
betalingsløsning for å kunne innhente nyttig informasjon.
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