Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 03/2017/5. april
Tilstede: Stig Mellerud, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen, Unni Henriksbø, Emma Lundin, Vegard
Brekke. Gunn Skovholt og Nina Hirsch (fra DDK).
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede: Andreas Schilbred (på telefon)
Meldt forfall:
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr./år: Sakstittel:
08/17

Evaluering grenkonferanse/dressurdommerkonferanse
Oppsummering:
Vellykket konferanse med nyttig og relevant innhold, der søndag bemerkes som
spesielt vellykket. Oppleves også som positivt med en 2 dagers konferanse
planlagt og arrangert i fellesskap mellom GU-D og DDK. Beklagelig da at ikke flere
ønsker å delta.
Det ble derfor debattert virkemidler for å nå et bredere og større publikum:
 Interessante og dagsaktuelle tema
 Rytter-relaterte tema/praktisk ridning
 Bedre markedsføring/nå ut bredt/markedsføre spesielt til trenere
 Konferanse over 2 dager, med felles middag og sosialt samvær
 Sette dato tidlig
 Landslagslederne bør også oppfordre «sine» ryttere til å delta
 Definere målgruppen: «alle dressurinteresserte»
 Markedsføre det som en dressurkonferanse
Forslag:
Bestemme dato og debattere forslag til tema for konferansen i forbindelse med
fellesmøte med DDK og landslagslederne 6. september.

09/17

Nytt mandat DDK
Trond Asmyr er engasjert som støttespiller/mentor for DDK og vil være delaktig i
revisjonen av DDKs mandat. GU-D ønsker at et endelig forslag til nytt mandat
sluttføres av DDK før det mottas til diskusjon i utvalget. Mandatet sendes så til
NRYFs administrasjon for endelig godkjenning.
Videre ønsker DDK fremover å legge mere vekt på åpenhet ved at komiteens
møteplan og møtereferater publiseres på vår hjemmeside, samt i DDKs fora (for
eksempel egen FB-side). Det skal også tydeliggjøres at DDK er åpne for innspill til
saker som ønskes behandlet i DDK.

10/17

GU-D
Fordeling av ansvarsområder:
NAVN
Stig
Unni
Lise
Ingrid
Emma
Vegard
Andreas

ANSVARSOMRÅDE
Leder/rekrutteringsgrupper U25/Senior
Rekrutteringsgrupper P/JR/UR
Rekrutteringsgrupper P/JR/UR
Reglement/rekrutteringsgrupper U25/Senior
Rekrutteringsgrupper P/JR/UR
Unghest
Godkjenning av stevneinvitasjoner/Kontaktperson Terminliste.

Diverse:

Opprette egen FB-gruppe «Grenutvalg dressur».
Administrator: GU-D og sportskoordinator.
Utvalgets arbeidsmetode:
Utvalgets arbeidsmetode har til nå vært noe tungrodd og svært demokratisk idet
alle har fått anledning til å komme med sine uttalelser i hver enkelt sak. GU-Ds
medlemmer mottar store mengder med e-post. For å effektivisere arbeidet, vil det
fremover være hvert grenutvalgsmedlem sitt ansvar å «effektuere» saker som
naturlig hører innunder sitt arbeidsområde. Dersom det er saker av prinsipiell
karakter forventes det at beslutninger fattes i fellesskap.
11/17

Ressursperson dressurprogram
Formalisering av delegert myndighet til Torunn K:
Torunn har gjennom mange år hatt jobben med revidering og nyutvikling av
dressurprogram. Denne jobben ønskes nå formalisert.
Vedtak:
GU-D gir med dette Torunn Knævelsrud myndighet som koordinator for revidering
og nyutvikling av nasjonale dressurprogram, samt ansvarlig person for revidering
av internasjonale dressurprogram.

12/17

Aktivitets- og møteplan GU-D
Planen oppdateres og sendes til GU-Ds medlemmer og DDK.

13/17

Eventuelt
Breeders Trophy Finale – Tid og sted:
Arrangør har søkt om dette arrangementet samme helg som et L/E-stevne med
unghest-klasser i Sandnes og Jæren.
Saken ble debattert og GU-D konkluderer med at de stiller seg positive til at
arrangør av Breeders Trophy får aksept for ønsket dato for sitt arrangement.
Fellessamling rekrutteringsgrupper onsdag 26. april:
Invitasjon og program er klart og publisert på vår hjemmeside og FB-siden.
Det skal også sendes ut invitasjon direkte til de som har deltatt på våre
rekrutteringssamlinger.
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Dressurklasser under KOHS 2017:
Det er blitt meddelt NRYF at det ikke planlegges dressurklasser under årets utgave.
GU-D ønsker å debattere dette nærmere og temaet settes som punkt på agendaen
til neste møte.
Rekrutteringssamling i Trøndelag:
Det er ønskelig å få arrangert en rekrutteringssamling også lenger nord i landet.
Dog er det tvil om det finnes ryttere på adekvat nivå. GU-D vil allikevel vurdere å
gjennomføre en samling i samarbeid med 3-4 kretser i regionen.
Forslag til konsept:
En dags samling. Rekrutteringstrener P/JR/UR engasjeres som trener. Det
kartlegges om det er marked for å planlegge og gjennomføre en slik samling både
for aldersbestemte grupper og U25 og Senior hvis ledig kapasitet. Aktuelle kretser
kontaktes. Det vil være behov for hjelp til organisering av lokal ressursperson.
Unghest:
Unghest var ikke på agendaen, men temaet ble allikevel kort belyst. Settes som
eget punkt på agendaen til neste møte.
Falsterbo:
Uttaksstevnet blir avholdt på Stall K i regi av Majorplassen ryttersportsklubb 10-12
juni. Uttakskrav tilsvarende 2016. Dette er publisert på vår hjemmeside.
På bakgrunn av innspill fra deltakende ryttere i 2016, ble det debattert rundt
hvilke program uttaksstevnet bør gå i.
Arrangør av Falsterbo kontaktes for å klargjøre hvilke program som de benytter.
Det undersøkes om vi har nasjonale program av tilsvarende vanskelighetsgrad og
som da bør benyttes i forbindelse med uttaksstevnet.
Tema rundt unghest som ønskes videre debattert:
 Unghestsamlinger
 Antall ungheststevner i løpet av en stevnesesong
 Nasjonalt unghestmesterskap
 Unghest Cup
 Norsk Breeders Trophy
 Temasamling (uten hest) for unghest-ryttere
Behov kartlegges og planlegging av unghest-samlinger igangsettes.
Children-klasser i dressur:
Det har til nå ikke vært prioritert arbeidsområde i GU-D. Settes på agendaen til
neste møte.
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