Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 05/2017/14. juni
Tilstede: Stig Mellerud, Lise Oppegaard, Unni Henriksbø, Emma Lundin.
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede:
Meldt forfall: Andreas Schilbred, Ingrid Jacobsen, Vegard Brekke, Gunn Skovholt
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr./år: Sakstittel:
22/17

Økonomi
Generelt:
Tildelingen er nå kommet og ble meddelt grenutvalget. GU-D har i år mottatt økte midler
for videre satsing på rekrutteringsarbeidet.
Det skal lages budsjett til hver samling. Det presiseres at det skal være lik egenandel for
deltakere uavhengig av hvor de bor i landet.
Det er ønskelig med forutsigbarhet når det gjelder honorar til eventuelt innleide dommere
og foredragsholdere i forbindelse med samlinger. Det skal derfor utarbeides en mal for
honorarsatser som GU-D skal benytte når de leier inn eksterne personer som dommere,
foredragsholdere etc.
Det bør også tas stilling til om både trener og dommer skal være tilstede på samlinger der
programridning står på programmet.
Unghest:
Det planlegges nå igangsetting av nytt tilbud; samlinger for Unghester. Silje Bakken er
forespurt som fast trener for disse. Hun blir engasjert etter de samme betingelsene som
våre rekrutteringstrenere.

23/17

Rekrutteringssamlinger høsten 2017
U25/Senior:
Det konfereres og avtales et opplegg for høsten med trener for denne gruppen.
P/JR/UR:
Det konfereres og avtales et opplegg for høsten med trener for disse gruppene.

24/17

Arrangørkonferansen 2017
Konferansen avholdes lørdag 21. oktober i forbindelse med Utviklingsforum som finner sted
21-22. oktober.
Sted: UBC - Ullevål
GU-D oppfordrer til at Horsepro til denne dato har løsninger for håndtering av:
- Betaling ved påmelding
- Ventelisteordning

-

Kvalifiseringskontroll

GU-D er ansvarlig for å finne tema, planlegge og gjennomføre dressurens del av
konferansen. Resten av konferansen planlegges i samarbeid med GU-S.
Som fast post på programmet står en gjennomgang av terminlisten for 2018. Det er også
ønskelig med en debatt om utfordringer knyttet til avvikling av internasjonale stevner i
Norge.
Arrangører av dressurstevner skal gis anledning til å spille inn ønskede forslag til tema på
forhånd. Konferansen skal være en arena der klubbene får mulighet til å utveksle erfaringer
og gi hverandre gode råd.
25/17

Terminliste 2018
Viser til møtereferat 04/2017, sak 19/17:
Sørlandsparken er til nå eneste arrangør som har gitt tilbakemelding med ønske om å
arrangere L-/E-stevne 25.-29. april 2018.
Det vil bli sendt ut en påminnelse til de tilskrevne klubber som ikke har svart innen fristen
etter 24. juni.
Det er enighet om at NM Individuelt ønskes lagt noe tidligere enn i 2017, fortrinnsvis i
august.
Arrangører må oppfordres til å søke om NM for 2018 sammen med utlysningen av frist for
innsending av søknader om L/E-stevner i 2018.
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Grenkonferansen 2018
Foreløpig plan for konferansen i 2018 er lagt:
Tidspunkt: Februar/Mars 2018
Sted:
Dag 1: Kantinen i Idrettens hus på Ullevål. God tilgjengelighet på offentlig kommunikasjon,
samt hotell på stedet.
Dag 2: Ellingsrud?
Overordnet tema: «Hestens helse og velvære»
Varighet: 2 dager (lørdag-søndag).
Dag 1 - Teori: Hestens helse
Dag 2 – Clinique: Praktisk demonstrasjon av massasje og stretching
Forslag tema:
Holdbar hest, anatomi/fysiologi, tannbehandling, massasje, stretching.
Forslag foredragsholdere:
Veterinær, equiterapeut, massør, representant for Hestevelferdsutvalget.
Det vil være behov for demo-hester dag 2?
GU-D vil arrangere middag for deltakere på UBC eller Egon Ullevål lørdag kveld.
Ovennevnte plan bør diskuteres/debatteres med TKr, DDK og Landslagsledelsen på
fellesmøtet i september.
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Eventuelt
Innkommen sak:
Varsle om ekvipasjer uten kvalifisering – konsekvenser:
Innkommen mail sendes til TKr for vurdering.
Tiltak fra GU-D:

2

Til arrangører:
Henstille til arrangører å ta stikkprøvekontroller på sine stevner.
Til utøvere:
Nyhet publiseres på vår hjemmeside med følgende innhold:
«Sjekk at du er kvalifisert til å ri på det stevnet du har meldt til; både mht stevnenivå og
klassenivå. Husk at det er ditt ansvar – se KR I og IV. Det gjelder egne kvalifikasjonskrav til
mesterskap.
Oppfølging av tidligere sak om kvalifisering:
Saken om manglende kvalifisering på utøver til start på stevnet på Epona skal følges opp.
Unghest:
Planlegging av samlinger for unghester fortsetter. Det er dialog med aktuell trener for
prosjektet og en skriftlig samarbeidsavtale ønskes inngått. Se også sak 22/17 over.
Uttak Falsterbo:
Uttaksstevnet på Kongsberg er avviklet og de to beste i hver alderskategori er tilskrevet.
Noen av disse ekvipasjene er også aktuelle for UVM og en konklusjon på hvem som vil stille
til start i unghestklassene i Falsterbo er fortsatt av den grunn ikke klart. Påmeldingsfrist er
21. juni og en avklaring forventes før den tid.
Dersom ryttere trekker seg, vil plassen tildeles som følger:
5-års klassen:
Der har allerede nr 2 på listen takket nei til plassen.
Det vil ikke sendes 5-åringer dersom også nr 1 trekker seg.
6-års klassen:
Her vil eventuelt nr 3 deretter evt nr 4 på resultatlisten få tilbudet hvis det blir en aktuell
problemstilling.
Statutter Landsmesterskapet:
Det er oppdaget en feil i statuttene mht program som er satt opp i 1. avdeling; LB:2 ris på
20x40 m bane etter revidering. Programmet erstattes derfor med LB:4 2017. Ny versjon av
statuttene publiseres.
Ansvarsområder GU-D:
Viser til møtereferat 03/2017, sak 10/17:
Utdyping av ansvarsområder for ansvarlig for reglement i GU-D:
 Godkjenning av resultater fra utlandet.
 Dispensasjonssøknader.
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