Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 08/2016/9. november
Tilstede: Stig Mellerud, Lise Oppegaard, Stian Aleksandersen,
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede:
Meldt forfall: Ingrid Jacobsen, Unni Henriksbø
Fravær: Andreas Schilbred
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr./år: Sakstittel:
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Økonomi
Punktet utgikk pga knapphet på tid.
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Terminlisten 2017
Landsmesterskapet:
Det rettes en henvendelse til aktuelle arrangører.
HM:
Mesterskapene deles etter samme modell som i 2016. Ingen arrangør har
meldt interesse. Det rettes en henvendelse til aktuelle arrangører.
Unghest:
Det synes å være god geografisk spredning på stevner med
unghestklasser, dog ønskes det noen flere på det sentrale Østland.
Breeders og Landschampionat vil også avvikles i 2017.
Prosedyre for uttak til Falsterbo 2017 er ikke avklart.
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Arrangørkonferansen 2016
Informasjon og påmelding er publisert på vår hjemmeside.
Følgende tema ønskes belyst på grenspesifikk del dressur:





Terminlisten 2017
Horsepro - Generell gjennomgang av funksjonalitet
Stevneinvitasjon
Nasjonale mesterskap – hvem og hvordan?

Det legges opp til å ha dialog med arrangørene gjennom hele den
grenspesifikke delen av konferansen.
Det må påpekes at klubber og ryttere må bli flinkere til å bruke vår
hjemmeside aktivt. Det er der all informasjon om aktiviteter blir publisert.
GU-D er representert på konferansen.
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Grenkonferanse 2017
Grenkonferansen 2017 ønskes gjennomført som et samarbeidsprosjekt
mellom DDK og GUD.
Forslag til gjennomføring:
Dag 1: Grenkonferanse dressur (ansvar: GU-D) og DDK-konferanse
(ansvar: DDK).
Dag 2: Praktisk ridning.
Sted, dato og fordeling av arbeidsoppgaver må avklares snarlig.

50/16

GU-D 2017
Stian trekker seg. Øvrige medlemmer ønsker å bli sittende/tar gjenvalg.
Dette er meddelt administrasjonen.
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Eventuelt
Videreføring av inngåtte kontrakter:
GU-D ønsker å opprettholde det gode samarbeidet med våre
rekrutteringstrenere og kontrakter for 2017, med de samme betingelser
som inneværende år, sendes ut.
Unghest:
Det har vært avholdt møte med GS og representanter for Dansk Varmblod
Norge. Mer informasjon ønskes.
Ponni Cup:
Det er fremmet forslag om ponni cup i dressur i 2017. Mer informasjon
ønskes. Planlegging må igangsettes umiddelbart.
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