Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 07/2016/12. oktober
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen,
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede:
Meldt forfall: Stig Mellerud, Stian Aleksandersen, Andreas Schilbred
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr./år: Sakstittel
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Rekrutteringssamlinger
P/JR/UR:
Det planlegges gjennomført rekrutteringssamlinger for aldersgruppene som
følger:
29. – 30. oktober: Østlandet
26. – 27. november: Østlandet
Medio november: Vestlandet (Alvøen, Bergen). Treningen her vil gå over 2
dager. Dersom samlingen ikke blir fulltegnet med utøvere i adekvate
aldersgrupper, vil det bli anledning for senior/U25-ryttere å delta. Dette bør
fremgå av invitasjonen.
Det planlegges også en samling i Stavanger inneværende år.
Det foreslås at valg av sted for samlinger gjennom året rullerer noe. Det
antas at man på denne måten lettere kan fange opp nye ryttere.
Det er ønskelig med en storsamling over 2 dager der alle utøvere i
rekrutteringsgruppene er med. Samlingen vil bestå av ridning, teori og
sosialt samvær etter modell av tidligere gjennomførte samlinger av denne
typen. Ambisjonen er at en slik samling gjentas årlig og oktober ansees som
en egnet måned.
Fellessamling for alle dressurgrupper ønskes gjennomført på AEG i februar
2017 over samme lest som i 2015.
Senior/U25:
Det planlegges samling med Siril for denne gruppen 3. desember på Tune
ridesenter. Det sjekkes om senteret har ledig kapasitet. Siril har ytret ønske
om å ha sine samlinger på egen gård fra 2017.
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Terminlisten 2017

Det er utarbeidet en foreløpig terminliste per 4. oktober. Denne er også
gjennomgått av landslagsledelsen som har kommet med noen innspill. I
tillegg gis følgende kommentarer:
1. – 2. april arrangeres det Rytterting og det henstilles til arrangører å ikke
legge stevner til denne dato.
Det bør være en hovedregel at ingen nasjonale mesterskap arrangeres i juli.
Terminlistemøte:
Det vil bli gjennomført møte mandag 24. oktober med GU-D, Siri Evjen,
landslagsledelsen og representanter for DDK.
Tidspunkt: kl 1600-1800
Sted: Ullevål
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Samarbeidsmøte 24. oktober
GU-D vil ta initiativ til samarbeidsmøte med landslagsledelsen,
representanter for DDK og TKr.
Tidspunkt: kl 1800 - 2000
Sted: Ullevål
Forslag til tema:
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Grenspesifikke reglementsendringer med bla valgfri bisling som tema.
Dressuren inn i fremtiden
o Fornying
o Utfordringer

Arrangørkonferansen 2016
Det er enighet om at gjennomføringen av konferansen i hovedsak må gå av
GU-Ds budsjett for å holde egenandelen lav. Pris er avgjørende for antall
deltakere.
Forslag:
Egenandel: kr 200,Tema for grenspesifikk del:
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Terminlisten 2017
Frister for å søke stevner – synliggjøre arbeidet med terminlisten.
Frister for innsending av stevneinvitasjon
Horsepro
Arrangørhåndboken

Eventuelt

2

