Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 06/2017/23. august
Tilstede: Stig Mellerud, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen, Emma Lundin og Vegard Brekke.
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede: Andreas Schilbred (på Skype)
Meldt forfall: Unni Henriksbø
Fravær: Gunn Skovholt (DDK)
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr./år: Sakstittel:
28/17

Fellesmøte GU-D, DDK, TKr, Landslagsledelsen
Tema som ønskes belyst på fellesmøtet:
• Utviklingsforum/Arrangørkonferansen 2017
o Stevnestruktur – bredere og bedre tilbud
• Grenkonferansen 2018
o Hovedtema: «Hestens helse og velferd»
• Reglementsendringer
o Starterklæringsfrist/bytte av klasse
o Bruk av FEI-programmer på hvilke stevnenivå
o Manglende kvalifisering - sanksjoner
o Godkjenning av utenlandske resultater (en mal ønskes utarbeidet)
• Terminliste 2018
o Gjennomgang av foreløpig versjon
• Norgesmesterskap
o Plassering på året
o Kvalifiseringskrav
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Arrangørkonferansen 2017 (dressur-delen)
Årets arrangørkonferanse avvikles som del av Utviklingsforum 2017 der det
overordnede tema er:
«Gode arrangement og stevner – Hva kan vi gjøre med stevnestrukturen for å gi et
bredere og bedre tilbud til utøvere og arrangører?»
Forumet starter med en fellesdel før det deles opp i ulike fora/konferanser.
Arrangørkonferanse – dressur vil følge opp temaet ved å ha fokus på tiltak for å skape
bedre stevner:
•

Stevnerapportens innhold (rapportskjemaet skal digitaliseres):
o Hva ønsker en arrangør tilbakemelding på?

•

Stevneveileder
o Innhold
(bør utformes på to nivå med tilpasset innhold for respektive Klubb-/UK-/Dstevne og L/E-stevne.

•
•

o Informasjon om stevneavvikling på vår hjemmeside
Stewardens rolle
Terminlisten 2018

Arrangører inviteres til å gi innspill i forkant på tema/saker de ønsker belyst/debattert.
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Terminlisten 2018
Etter frist for innsending av stevnesøknader for 2018 er foreløpig terminliste
utarbeidet. Noen klubber blir bedt om å flytte på sine stevner for å unngå for mange
stevner på samme nivå på samme helg, samt for å sikre god geografisk spredning.
Det er for få E-stevner, og enkelte klubber som har søkt kun om L-stevner, blir bedt om
å utvide sine til L-/E-stevner.
Ingen klubber har søkt om HM Hest, NM Individuelt eller NM Lag.
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Unghestsamlinger
Det inngås kontrakt med unghesttrener fom november 2017 og ett år fremover med
mulighet for forlengelse.
Første samling blir 18-19 november 2017.
Forslag til sted: Tanum (ikke endelig avklart).
Dette må kommuniseres til våre nasjonale avlsforbund NV og DVN.
Invitasjon utarbeides av ansvarlig for unghester i god tid og publiseres på vår
hjemmeside.
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Rekrutteringssamlinger høsten 2017
Ponni, Children, Junior og Ungryttere:
Det er laget dato-oppsett for høstens samlinger for denne gruppen. Informasjon er
publisert på vår hjemmeside. Siril W. Helljesen trer inn som vikar for Tine grunnet
svangerskapspermisjon.
U25/Senior:
Det konfereres med Siril om dato for denne gruppen. Eventuell programridning med
Mariette Sanders ønskes.
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Eventuelt
Start uten kvalifisering – status:
Saken er behandlet i TKr og resultatet skal strykes.
Horsepro:
Det ble orientert om status for de løsninger i Horsepro som GU-D har etterlyst i lengre
tid. Betalingsløsning ved påmelding kan imøtekommes om relativt kort tid.
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Bruk av FEI-programmene på stevner:
FEI programmer skal kun brukes på L-stevne og høyere (jf KR)
Det er mottatt henvendelse fra arrangør av D-stevne som ønsker klasser med FEIprogram på sine stevner.
Temaet ønskes drøftet på Fellesmøtet i september (se sak 28/17).
Grenkonferansen 2018 (jf møtereferat 05/2017, sak 25/17):
Det ble nå fremholdt noe skepsis til å ha alternative behandlingsformer som tema
(kiropraktikk, massasje, stretching) dersom det ikke foreligger vitenskapelige
forskningsrapporter som viser at det har dokumentert effekt.
Det konfereres med veterinær Ellen Margrethe Giving, som har tilleggsutdanning i
kiropraktikk på hest, om det finnes forskningsrapporter som dokumenterer effekt.
Nye tema kom til:
• Antidoping (menneske og hest) (gjerne samme foredragsholder som i 2017)
• Saltilpasning – riktig sal til hest og rytter (en faglig og nøytral tilnærming)
• Bitt og tannhelse v/ Ellen Margrethe Giving
• Hovslageri v/ Aksel Vibe
• Agria – forsikring av hest
• Ridebanebunn v/ Stallmestern

Dato: 10-11. februar
Sted: Ullevål
Landschampionat med 3-års klasser:
Det reageres på at arrangør setter opp 3-års klasser (gangartsklasser) i forkant av
Landschampionatet. (Jf vårt konkurransereglement.) Temaet ønskes belyst på
Fellesmøtet.
Forslag reglementsendring FEI:
Det ble informert om forslag til reglementsendring FEI: «Hi/Lo Drop System».
Trond A. og Torunn K samarbeider om NRYFs innspill til reglementsendringer.
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