Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 02/2019/13. februar
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Vegard Brekke, Andreas
Schilbred og Iril Ulvøen
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede: Nina Hirsch (DDK)
Meldt forfall: Emma Lundin
Fravær: Kristoffer Nyquist
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr./år: Sakstittel:
09/19

Dressurkonferansen 2019 - status
Økonomi:
Deltakeravgift settes til kr 800,- for begge dager uavhengig av rolle (utøver, trener,
foresatt, dommer, arrangør oa).
Ubenyttede midler GU-D i 2018 øremerkes årets konferanse.
Markedsføring «der dressurfolket møtes»:
• Promo-video lages og distribueres i vår FB-gruppe.
• Flyer utarbeides for bruk under NHF, samt til utdeling på ridesenter etc.
• Landslagsledere bes henstille sine respektive utøvere på landslag og i
satsingsgrupper til å delta.
• Sende flyers digitalt til alle kretser som bes videreformidle informasjon til
sine klubber.
• Sende invitasjon til alle deltakere som har deltatt på våre
rekrutteringssamlinger i 2018.

10/19

Prosjekt dressurdømming
DDKs leder gjennomgikk konkrete tiltak iverksatt av DDK som en følge av prosjektet.
Praksiskort:
• Oversikt utarbeides.
• Oppfølging og vedlikehold - finne gode rutiner for dette.
Dommerinformasjon:
• Det skal utarbeides en oversikt over alle dommere (excel-ark) som viser
praksis, kompetanse etc.
• Oversikten skal være gjenstand for en årlig gjennomgang.
• Alle dommere må på kurs hvert annet år.
• Nytt kursopplegg for aspiranter med regionale kurslærere.
• Fast-track dommerutdanning for meritterte ryttere.
Aktiviteter som et resultat av prosjekt dressurdømming:
• Viktig å ha fokus på rekruttering og utdanning av nye kursholdere. Idémyldring for å utvikle ideer på dette.

•
•
•

Lage et opplegg over én dag for dommere grad 3 og 4?
Rekruttering og utdanning av kursholdere.
Lage prosjektplaner og budsjett.

Økonomi:
• Søke om ekstraordinære midler.
• DDKs intern-budsjett videreformidles til GU-Ds leder.
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Terminlisten 2019 - status
NM Individuelt Senior og Para:
På grunn av kollisjoner med EM for disse to grupper er GU-D blitt bedt om å vurdere
å legge NM for disse til et annet stevne i løpet av sesongen.
Para:
Landslagsleder Para forholder seg til oppsatt dato, og ønsker ingen ytterligere
endring.
Senior:
Utøvere bes vurdere fordeler og ulemper ved nok en endring/flytting. Dette
formidles via landslagsleder senior.
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Rytterpolitisk dokument 2019 – 2022
Grenutvalget er gitt muligheten til å komme med innspill til nytt rytterpolitisk
dokument som skal vedtas på årets rytterting. Utvalget påpeker den korte
svarfristen, men ønsker å benytte seg av muligheten til å gi et tilbakesvar.
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Handlingsplan økonomi - post 3
Utvalget er bedt om å lage en oversikt over planlagt aktivitet i 2019 som hører
innunder post 3. Tilsendt skjema må fylles ut innen fristen 20. februar.
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Lokalisering av samlinger
Det bør være fokus på spredning av våre rekrutteringssamlinger og allokere
samlinger til ulike senter der dette er hensiktsmessig.
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Statistikk rytterutvikling
Utgikk pga mangel på tid. Tas opp igjen på et senere utvalgsmøte.
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Eventuelt
Antall stevnekategorier per stevne:
Flere stevnekategorier på samme stevne er i utgangspunktet ikke ønskelig.
Geografiske forskjeller erkjennes dog og ulike behov må dermed hensyntas.
Ponniprogram på L-stevne:
Dagens ordning opprettholdes inntil videre, men kan være gjenstand for en eventuell
revurdering. Tas opp som tema på fellesmøtet vår og høst.
Fellessamling Arendal høsten 2019:
Utvalget fortsetter å jobbe med dette arrangementet.
Sted: Arendal og Grimstad ridesenter
Foreløpig informasjon sendes ut til våre landslagsledere.
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