Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 03/2016/2. mars
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: rytter.no

Saksnr./år: Sakstittel
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Nye GU-D medlemmer – en orientering
Det ble innstilt nye GU-D medlemmer til FS sitt møte 25. februar. Da det ene valgte å
trekke seg før møtet, ble det en ledig plass. Det ble fremmet forslag om ny kandidat på
møtet og forslaget ble vedtatt.
GU-D ønsker tettere samarbeid med ressursperson for landslagsledelsen, Elizabeth
Farbrot, og vil invitere henne til GU-Ds møter med jevne mellomrom.
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Trener for U25 /Senior
Siril Wethal Helljesen engasjeres som trener for «rekrutter» U25/Senior.
Det er avgjørende at rekrutt-trener for de aldersbestemte grupper og rekrutt-trener
U25/Senior har de samme betingelser.
Det utarbeides samarbeidskontrakt til begge våre rekrutt-trenere.
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Aktivitetsplan 2016
Rekrutteringssamlinger aldersbestemte grupper:
Det gjennomføres 3 rekrutteringssamlinger i mars; hhv. på Tanum, Tune og Alvøen.
Disse samlingene vil bestå av programridning med innleid dommer. Det er ønskelig at
rekrutt-trener for de aldersbestemte grupper er tilstede under programridningen.
Det er ennå ikke satt opp dato for høstens samlinger.
Samlinger for U25 / Senior:
Fastsetting av dato for samlinger for denne gruppen må gjøres i samråd med Siril.
Arrangørkonferanse:
Det er ønskelig å gjennomføre en slik konferanse i samarbeid med sprang, med både et
fellesmøte samt grenspesifikke. Sprang har allerede god rutine med avvikling av
arrangørkonferanser, og det opprettes dialog med tanke på samarbeid rundt
planlegging og gjennomføring.
Kostnadsrammene rundt konferansen undersøkes også.
Andre aktiviteter:
Det er ikke planlagt aktiviteter utover ovennevnte.

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
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Ressursperson Horsepro
Stian Aleksandersen blir GU-Ds kontaktperson mot Horsepro.
Dette meddeles administrasjonen, avd Organisasjon.
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Eventuelt
Landsmesterskap:
Det er foretatt noen korrigeringer i statuttene slik at de er i tråd med gjeldende
reglement. Reviderte statutter publiseres på vår hjemmeside.
Nytt navn: «Ferd og NRYFs Landsmesterskap i dressur». Dette er også i tråd med FSvedtak sak 07/16.
MEGAPRINT Dressur Cup:
MEGAPRINT Dressur Cup er åpen for unge ryttere (UR) og vil gå over 7 L/E-stevner med
finale under Kingsland Oslo Horse Show (KOHS) 13. – 16. oktober. De seks beste i
cupen får delta i finalen. KOHS har allerede valgt ut hvilke arrangører som skal avvikle
cupen, men GU-D anbefaler dog at ett stevne legges til Trøndelag for å gi en god
geografisk spredning. Det er også skissert noen forpliktelser til hver arrangør.
GU-D er av KOHS-arrangør, blitt bedt om å komme med en uttalelse hvorvidt finalen
skal avvikles som nasjonal eller internasjonal klasse.
Konklusjon:
GU-D ønsker primært at finalen avvikles som en internasjonal klasse, sekundært
nasjonal. Større prestisje med internasjonal deltakelse. Dette kommuniseres KOHS.
Falsterbo
Uttaksstevne til de nasjonale unghest-klasser (5, 6 og 7års) i forbindelse med Falsterbo
Horse Show blir på Kongsberg 11. – 12. juni med Majorplassen ryttersportsklubb som
arrangør.
Uttakskriterier:
Begge dager er tellende. De to ekvipasjene i hver alderskategori med høyest antall
*konkurransepoeng blir tatt ut.
*(Prosentresultat 1. dag + prosentresultat 2. dag = konkurransepoeng)
Uttaket publiseres på vår hjemmeside.
Breddekonsulent
Det er ansatt ny breddekonsulent med tiltredelse 7. mars. Hun vil være GU-Ds
kontaktperson/bindeledd mot klubb og krets. GU-D ønsker å invitere henne til et GU-D
møte.
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