Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 07/2017/11. oktober
Tilstede: Stig Mellerud, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen, Emma Lundin og Unni Henriksbø
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede: Nina Hirsch (DDK)
Meldt forfall: Vegard Brekke, Andreas Schilbred
Fravær: Gunn Skovholt (DDK)
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr./år: Sakstittel:
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Horsepro
Jorun Reikvam (HorsePro-ansvarlig NRYF) var invitert til møtet for å redegjøre for
systemets status. Planer for implementering av nye løsninger tilpasset dagens og
fremtidens behov ble også belyst.
GU-D har tidligere gitt uttrykk for mangler ved dagens system og etterlyser følgende:
1. Betalingsløsning
➢ Prioriteres
2. Ventelisteordning
➢ Avventes: Med betalingsløsning på plass kan muligens
problematikken langt på vei være løst.
3. Kvalifiseringskontroll
➢ GU-D er tydelige på nødvendigheten av automatisk
kvalifiseringskontroll ved påmelding.
➢ Jorun påtar seg jobben med ukentlige stikkprøvekontroller av
kvalifisering i en periode.
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Statusgjennomgang
Arrangørkonferansen 2017:
Følgende deltar: Unni, Ingrid, Emma (GU-D) og sportskoordinator dressur.
Unni leder konferansen.
Tema:
▪

▪

▪
▪

Terminlisten 2018
o Gjennomgang av foreløpig versjon
o Tildeling av mesterskap
Stevnerapport
o Hva ønsker klubben tilbakemeldinger på?
Stevneveileder
Vårt konkurransereglement og etterlevelse av dette

Innspill - Digitalisering av stevnerapporten:
GU-D/DDK anser det unødvendig å motta stevnerapporten fra alle stevner med
mindre det er hendelser av betydning som respektive utvalg/komite bør ha
kjennskap til.
Forslag:
Det bør være overdommer på hvert enkelt stevne som tar avgjørelsen om rapporten
innehar elementer som skal videre-rapporteres til respektive utvalg/komiteer eller
om det er tilstrekkelig at den arkiveres hos NRYF sentralt. Skjemaet må da inneha en
rubrikk for avkryssing om dette (ja/nei).
Teknologi:
•
Applikasjon
•
Nettskjema
Utviklingsforum 2017:
Emma, Unni og Ingrid representerer GU-D gjennom hele helgen; inkludert TK-møtet
22. oktober.
Grenkonferansen 2018:
Følgende fastsettes:
Tid: 10-11. februar
Sted: Lørdag: UBC/Søndag: Ikke fastsatt
Hovedtema: «Hestens helse, sunnhet og holdbarhet»
Mulige foredragsholdere:
Veterinær Ellen Margrethe Giving
Massør: Truls Solli
Hovslager: Aksel Vibe
Saltilpasning: Marco
Alle må bidra i planleggingsfasen og ved gjennomføring av konferansen.
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Terminlisten 2018
En foreløpig oversikt ble gjennomgått. Noen ytterligere endringer er nødvendig.
Arrangører av Landsmesterskap, HM MA/VB/VA/FH og NM Individuelt er ikke
klarlagt.
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Dressurdømming
GU-D v/ leder Stig Mellerud har mottatt henvendelse fra GS med tilbud om en
ekstraordinær tildeling for coaching av dressurdommere. Trond Asmyr er tenkt
engasjert som coach mot en godtgjørelse.
Her er forslag fra GS som ønskes belyst:
1.

«Kartlegge dressurmiljøet ift dømming på alle nivåer (stikkprøver av
stevneprotokoller, samtaler med dommere osv?)
a.

Inkludert vurdering av dommerutdannelsen vedr kursmateriell, utdanning av
kursholdere, holdninger og hvem som har ansvar for hva?
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b.

2.
3.
4.

Foreligger det forskjellige grupperinger i dommermiljøet som mener og
utøver forskjellige og egne vurderinger?
Identifisere utfordringer og kommunisere hva man fokuserer på å løse
Planlegge tiltak, informere og gjennomføre
Evaluere»

GU-D stiller seg positive til forslaget. Dette meldes tilbake til GS.
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Unghestsamlinger
Kontrakt med unghesttrener er utarbeidet og oversendt trener for undertegning.
Første samling finner sted 18-19. november på Tanum. Invitasjon er publisert og
påmelding åpnet.
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Rekrutteringssamlinger U25/Senior høsten 2017
Samling for denne gruppen ønskes tilbudt 2-3. desember hos Siril Helljesen. Det må
tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for gjennomføring.
Videre ønskes en samling med programridning før AEG i februar 2018.
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Eventuelt
Innkomne saker:
Nordland rytterkrets – statutter:
Statuttene må følges. Krets og involverte klubber gis denne tilbakemeldingen.
Manglende kvalifikasjon:
Saken er sendt til TKr for behandling.
Reglementsendringer KR IV:
Gjennomgang av KR IV på neste GU-D møte, gitt at fristen for innsending av
endringer i grenreglementene er etter denne dato.
Innspill fra DDK:
«Tillatt med kun én dommer på L-stevner i alle klasser». GU-D støtter forslaget.
Reglementsendringer KR I/KR IV:
«Negativ starterklæring» – det undersøkes hva hensikten med denne var/er.
Det tas kontakt med TKr v/ Torunn for klargjøring.
GU-D ser gjerne at denne fristen fjernes og at man bare forholder seg til
«Påmeldingsfrist» i dressur.
Forslag til påmeldingsfrist: 7 dager før stevnet.
Sosiale medier:
Det påpekes at man som medlem i utvalg eller komite underlagt NRYF, har en bevisst
rolle til hva og hvordan man skriver i sosiale medier.
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