Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 01/2019/16. januar
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen og Iril Ulvøen
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede: Kristoffer Nyquist
Meldt forfall: Emma Lundin, Vegard Brekke, Andreas Schilbred
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr./år: Sakstittel:
01/18

Velkommen til nytt år v/ leder
Nytt medlem, Iril Ulvøen, ble ønsket velkommen.
Grenutvalget vil ha jevnlige møter gjennom året (11 møter i 2019); hvorav ett
samarbeidsmøte med DDK og Landslagsledelsen i april og ett samarbeidsmøte med
DDK, Landslagsledelsen og TKr i september.

02/18

Dressurkonferansen 2019 - status
Lørdagens program er klart.
Søndagens program: Det er inngått avtale med Kjersti Wigen om foredrag med
gruppearbeid. Tema: «Innføring i mental trening og mental styrke». Tilhørerne vil få et
innblikk i følgende:
• Hesten som idrettspartner
• Hvorfor blir jeg nervøs og hva gjør jeg med det?
• Mental trening og mental styrke
• Treningsplanlegging og -forståelse
Tidsbruk: 3 timer.
Det jobbes videre med å ferdigstille søndagens program.

03/18

Rekrutteringsarbeidet
Dato for rekrutteringssamlinger våren 2019 er fastlagt og publisert. Det har allerede
vært avholdt samling for U25 og Senior med Siril Wethal Helljesen som trener. Samling
for JR/UR blir avholdt 19.-20. januar, mens samling for ponni/children blir gjennomført
3. februar. De to sistnevnte med Tine Øye som trener.
Vår rekrutteringstrener for aldersbestemte grupper har meddelt at hun ikke har
anledning til å virke som rekrutteringstrener ute i distriktene.
Det erfares at samlinger ute i distriktene har generelt lavere deltagerantall enn på
Østlandet. Utvalget vil derfor forsøksvis tilby samlinger på Vestlandet og i Midt-Norge
som en kombinert samling både for rekrutter i alle aldre og unghester. Silje Bakken
forespørres som ansvarlig trener for disse kombinerte samlingene.
Utvalget vil også undersøke behovet for samlinger i Haugesund. Forslag til dato, sted
og kontaktperson etterspørres.

Programridning i forbindelse med rekrutteringssamlinger:
De nye karantenebestemmelser oppleves som en utfordring/hemsko for tilbudet om
programridning, slik tilbudet har blitt praktisert til nå. Grenutvalget vil derfor ta
initiativ til en ny gjennomgang av disse bestemmelser. Avventer å tilby programridning
på våre rekrutteringssamlinger inntil videre.
Ide for høstsamling:
Helgesamling – felles for alle grupper.
Arendal og Grimstad anses som egnet sted for en slik fellessamling og forespørres.
Ideen formidles også til våre trenere: Siril, Tine og Silje.
Det planlegges nytt samarbeidsmøte med Siril og Tine våren 2019.
04/18

Terminliste 2019 – status
HM MA/VA/VB/FH:
Vi mangler fortsatt arrangør til dette mesterskapet. Noreødegården har nå etablert
egen klubb, og det undersøkes om stedet har anledning til å gjennomføre
mesterskapet i 2019 og på foreslått dato 29. – 31. mars.
NM Individuelt:
Vår opprinnelig fastsatte dato for NM måtte endres pga uforutsette endringer på den
internasjonale terminlisten. For 2019 kom nyheten om at Roosendaal, dessverre ikke
kunne påta seg EM CH/JR/UR/U25 som planlagt. FEIs utfordring var da å finne en ny og
egnet arrangør. Vi håpet lenge at ny arrangør skulle legge seg på samme dato som
Roosendaal, men så ble dessverre ikke tilfelle. EM for nevnte aldersgrupper skal gå i
Italia, og arrangør valgte en dato som ikke var ideell i forhold til vår opprinnelige
terminliste.
Ny dato NM Individuelt er: 22. – 25. august
Arrangør: Drammen og Omegn rideklubb

05/18

Prosjekt dressurdømming
GU-D har mottatt prosjektets sluttrapport. Utvalget mottok rapporten rett før jul 2018
og har dermed ikke fått drøftet denne grundig nok. Det har av nevnte grunn i denne
omgang blitt fokusert på rapportens forslag til reglementsendringer gjeldende fra 2019
og i stor grad basert på DDKs vurderinger og innstilling.
Utvalget ønsker en grundigere gjennomgang av rapporten og vil behandle denne og
forslagene som helhet på neste møte. Gjennomføring av viktige og nødvendige tiltak
og utarbeiding av handlingsplaner vil skje i nært samarbeid med DDK.

06/18

Foreslåtte reglementsendringer fra FEI
Nina, Trond og Torunn har sagt seg villig til å bidra med eventuelle
kommentarer/innspill på vegne av NRYF. De bes utarbeide et notat innen 10. februar.
Notatet behandles på neste GU-D møte.
Kommentarfrist til FEI: 28. februar.

07/18

Reglementsendringer KR IV – status
Bisling (ihht FEI-reglementets endringer):
Temaet er behandlet ved mail-korrespondanse og forslag er allerede oversendt TKr.

NESTE MØTE:

Onsdag 13. februar 16.30 – 19.30
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Foreslåtte reglementsendringer fra «Prosjekt dressurdømming (PDD)»:
DDK har hatt en grundig gjennomgang av forslagene fra PDD-rapporten og GU-D
berømmer dette solide arbeidet. DDK sin innstilling til PDDs rapport og forslag til tiltak
ble behandlet, og grenutvalget stiller seg bak DDKs forslag med ett unntak:
Pnkt 4.2.3: Stevnekategorien D/L-stevner ønskes opprettholdt av hensyn til uttrykte
behov i distriktene.
Når det gjelder 4.6. punkt e) ønsker grenutvalget at det på sikt må vurderes om det er
mulig og hensiktsmessig å øke krav til skyggedømming med et høyere antall ekvipasjer.
08/18

Eventuelt
Sørlandscupen:
Arrangør av høstens stevne i Sørlandshallen ønsker å gjennomføre en cup som skal
lede frem til en finale under stevnet. Det vil bli satt opp cup-klasser på et utvalg
stevner gjennom sesongen, med finale under stevnet i Sørlandshallen. Arrangør gis
bistand til utarbeiding av statutter.
Gjøvik rideklubb:
Klubben skal arrangere L/E stevne 7. og 8. September og ønsker at dette stevnet skal
kunne benyttes som siste kvalifiseringsstevne til NM Lag dressur. Av denne grunn har
de henvendt seg til oss med forespørsel om frist 8. evt 9. september for påmelding til
mesterskapet.
Utvalget er enige om at klubbens henstilling ikke kan imøtekommes, dette av hensyn
til arrangør. Klubben meddeles beslutningen.
Tilbakemelding fra Unghestsamling:
Grenutvalget har mottatt innspill fra deltaker på samlingen at det opplevdes som
uheldig at det var andre arrangement som ble avviklet samtidig som
unghestsamlingen.
Denne erfaringen gjør at vi generelt bør være nøye med å presisere at vi ikke ønsker at
andre arrangement blir avviklet samtidig med våre på de steder vi benytter for våre
samlinger.
Viktig å oppdatere angitt tidspunkt for våre arrangement på Facebook når ridetider
foreligger.

NESTE MØTE:
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