Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 04/2017/23. mai
Tilstede: Stig Mellerud, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen, Emma Lundin, Vegard Brekke og Gunn
Skovholt (DDK).
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede: Andreas Schilbred (på telefon)
Meldt forfall: Unni Henriksbø
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr./år: Sakstittel:
14/17

Økonomi
Det presiseres at det skal utarbeides budsjett for rekrutteringssamlingene i forkant
av hver samling.

15/17

Nytt mandat DDK
DDK har i samråd med Trond Asmyr utarbeidet forslag til nytt mandat. Dette ble
gjennomgått og godkjent av GU-D uten kommentarer. Mandatet fremlegges for
NRYFs administrasjon for endelig godkjenning.
Det ble videre diskutert hvordan prosessen med nye medlemmer inn i DDK skal
håndteres i fremtiden og det ble konkludert som følger:
1. Det legges ut nyhet på vår hjemmeside hver høst (oktober), der det
inviteres til å melde sin interesse dersom man ønsker å tre inn som medlem
i DDK.
2. På bakgrunn av meldt interesse utarbeider DDK en innstilling som sendes
GU-D.
3. GU-D foretar endelig utvelgelse på bakgrunn av DDKs innstilling.

16/17

Unghest
Treningssamlinger:
Det arbeides videre med å utvikle et tilbud om treningssamlinger for unghester
uavhengig av avlsforbund.
Forslag til årsplan 2017/18:
1. Treningssamling november
2. Treningssamling januar
3. Treningssamling mars

Hallmesterskap for unghest:
Det skal arrangeres HM for unghest hver høst (okotober).
Trener:
Det jobbes videre med å få på plass en fast trener for disse samlingene for å gi
utøvere forutsigbarhet og opplevelse av progresjon. Det bør også være en trener
med god kjennskap til og kunnskap om trening av unghester.
Paul Fielder og Morten Thomsen er navn som ble nevnt.
Samarbeid NV og DVN:
Det er mottatt mail fra Norsk Varmblod (NV) som ønsker å gå inn i et samarbeid
med NRYF når det gjelder tiltak for «å få et organisert og kvalitetssikret tilbud til
ryttere med unge hester». NV foreslår unghestsamlinger der de ønsker «å «kjøpe»
noen plasser på fast basis til NV Unghester dersom det etableres et treningsopplegg
i regi av GU-D og dermed bidra til en viss finansiering av dette».
GU-D stiller seg positive til et slikt samarbeid, men understreker at Dansk Varmblod
Norge (DVN) må få samme mulighet.
Unghestdommere:
Det presiseres at dommere i unghest-klasser må ha autorisasjon som minst DD2. Se
oversikt på vår hjemmeside.
17/17

Stevneinvitasjoner
Ved godkjenning av stevneinvitasjoner legges det, fra GU-Ds side, vekt på at
arrangørene veiledes i å sette opp et adekvat programtilbud gjennom sesongen.
Likeledes at det er en progresjon i klassetilbudets vanskelighetsgrad.
Det bemerkes at arrangører ofte er sent ute med å sende inn stevneinvitasjon til
godkjenning. De er i tillegg svært ofte mangelfullt/feilaktig utfylt.
Dette er en aktuell problemstilling som bør være et tema på årets
arrangørkonferanse.

18/17

Dressurklasser under KOHS 2017
Det er med bekymring man registrerer at internasjonale dressurstevner i Norge
nedprioriteres/faller bort. En vesentlig årsak til dette er manglende økonomi hos
arrangør.
GU-D ser det derfor som viktig at problemstillingen fremlegges for Forbundsstyret
(FS). GU-Ds leder formulerer et forslag til tekst med en oppfordring til FS om aktivt
å jobbe med å få sponsorer også til dressur.
Tema: «Flere CDI stevner i Norge». GU-D må gis anledning til gjennomlesning av
teksten før endelig versjon sendes FS.
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19/17

Terminliste 2018
Det er utarbeidet et førsteutkast til terminlisten 2018, der helger det ønskes
avholdt L- og/eller E-stevner er markert. Ordningen i 2017 videreføres dermed. I
tillegg ønsker GU-D å gi gode og stabile arrangører et førstehåndstilbud på helger
der de tradisjonelt pleier å ha stevne:
Epona:
Vårstevne ultimo april (innleder utendørssesongen)
Ellingsrud:
Kr Himmelfart-helgen
Tanum:
Pinsen
Majorplassen: Medio juni (unghest-stevne)
DVN og NV oppfordres til å finne sted og dato for sine arrangement hhv
Landschampionat og Breeders.
Ovennevnte arrangører tilskrives med svarfrist 24. juni 2017.
Deretter publiseres terminlisten på vår hjemmeside med svarfrist 1. august (jfr KR I,
kap 4, § 140)
Plassering av HM og NM i 2018 blir som i 2017, der HM markerer slutten på
innendørssesongen og NM legges til sensommer/tidlig høst (august/september).

20/17

Tilbud til aldersgruppen «Children»
GU-D ønsker høsten 2018 å prøve ut et rekrutteringstilbud til «children»-ekvipasjer.
Rekrutteringssamlinger for denne alderskategori tilbys sammen med JR/URsamlingene.
Det ble videre konkludert med at man bør muligens sette krav til nivå for deltakelse
noe lavere for dette tilbudet enn for øvrige alderskategorier. Forslag til nivå LB/LA,
men dette bør sjekkes ut nærmere av de ansvarlige for rekrutteringsgruppene.

21/17

Eventuelt
Innkommen sak:
Det er mottatt en sak om manglende kvalifisering på en ekvipasje ifm E-stevne
Kristiansand i april 2017. KR I § 126 kommer til anvendelse og regulerer eventuelle
sanksjoner i slike tilfeller. Denne saken er sendt TKr og sluttbehandles der.
Kvalifiseringskontroll:
GU-D har allerede fremmet viktigheten av at kvalifiseringskontroll må
implementeres i Horsepro slik at det ikke er mulig å melde til et stevne/klasse uten
at ekvipasjen er kvalifisert. Inntil dette er på plass, vil GU-D foreta
stikkprøvekontroller gjennom sesongen 2017. Arrangører oppfordres også til å
foreta slike kontroller på sine stevner.
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