Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 05/2018/20. august
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Vegard Brekke, Emma Lundin, Ingrid
Jacobsen og Andreas Schilbred (på tlf 1815 – 1900)
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede:
Meldt forfall:
Fravær: Tommy Myhrhaug
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr/ Sakstittel:
år:
18/18

Økonomi (regnskap og budsjett)
Regnskap per dags dato ble gjennomgått.
Årets tildeling er nå kommet og meddelt utvalget. GU-D er tildelt kr 75 000 til drift og
aktiviteter i GU-D, kr 6 500 til Ryttertestsløyfer og kr 68 500 til rekrutteringssamlinger alle
alderskategorier, samt arrangørstøtte ryttertester.

19/18

Rekrutteringssamlinger (status, videre utvikling og planer)
Det har vært avholdt planleggingsmøte for grenutvalgets rekrutteringsarbeid sammen
med våre rekrutteringstrenere Tine Øye (P/Ch/JR/UR) og Siril Wethal Helljesen
(U25/Senior). Tilstede fra GU-D var Lise Oppegård, Ingrid Jacobsen, Elizabeth Farbrot og
Unni Henriksbø.
Generelt stor interesse for deltakelse på samlingene i alle alderskategorier.
Status
Kriteriet om at ryttere skal være på
NM-nivå i løpet av de to kommende
år, oppleves avskrekkende for noen.

Tiltak
Endre kriterier for deltakelse:
Østlandet: «Ambisjon og planer om
NM deltakelse i løpet av de
nærmeste to år.»
Øvrige landsdeler:
«Ambisjon og planer om å
konkurrere på elitenivå nå eller i
nær fremtid».

Det er færre deltakere enn ønskelig
ute i distrikts-Norge.

Rekrutteringstilbudet i distriktene
må tilpasses de lokale forhold.
Opprette dialog/samarbeid med
lokale ildsjeler.

Det er få U25/Senior-ekvipasjer opp
mot GP-nivå.

U25/Senior samlingene åpnes opp
for alle som rir stabilt på MA-nivå.
Vurdere, på sikt, å legge
rekrutteringssamlinger for URekvipasjer innunder
rekrutteringstrener for U25/Senior
sitt ansvarsområde for en smidigere
overgang videre oppover i klassene.

Formål:
Formålet med rekrutteringstiltakene er å støtte og inspirere utøverne til videre satsing.
Tilbudet skal supplere den daglige trening og det bør derfor ikke være for mange
samlinger.
Tilbud:
Treningssamlinger: 1-2 per semester (vår/høst)
Teorisamlinger: 1 per semester (vår/høst)
Programtrening: Tidlig vår
Høsten 2018:
Ponni/Children: To dagers treningssamling med overnatting.
Sted: Ikke avklart
JR/UR: Én dags treningssamling
Sted: Hos Tine Øye
U25/Senior: To dagers samling (evt bare én (fritt valg))
Sted: Hos Siril
Innhold: Programridning (hele eller deler av)
Samlinger Midt-Norge og Vestlandet:
Én to-dagers treningssamling i hver region høst og vår for alle alderskategorier samlet.
Våren 2019:
Alle grupper tilbys én treningssamling og én programtrening. I tillegg én felles
teorisamling midtuke i NRYFs lokaler, Ullevål.
Samlingene plasseres og datofestes når terminlisten for 2019 er klar.
20/18

Unghestsamlinger (status, videre utvikling og planer)
Evaluering 2018:
Stor interesse og deltakelse på de første samlingene, men det oppleves tyngre å få
tilstrekkelig antall deltakere på samlingene videre gjennom året.
Det planlegges allikevel å opprettholde tilbudet i 2019 tilsvarende som i 2018:
Østlandet: Samlinger i januar, mars og april/mai
Vestlandet: 2 samlinger. Tidspunkt for disse gjøres i dialog med unghest-trener.
Det lages et informasjonsskriv om samlingenes formål og innhold for å synliggjøre
tilbudet bedre. Utarbeides i samarbeid med vår unghest-trener. Informasjonsskrivet
gjøres tilgjengelig på vår hjemmeside og FB-gruppe.
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21/18

Fellesmøte med DDK, TKr, landslagsledelse (5. september 2018)
Forslag til tema:
➢
➢
➢
➢
➢

22/18

NM Unghest fra 2019
NM Individuelt og Lag i fremtiden
Resultatnivå i dressuren før og nå
Dressurprotokollen og Alment inntrykk
Dressurkonferansen i fremtiden (tidligere grenkonferanse)

Terminliste 2019
Foreløpig utkast til terminliste for 2019 ble gjennomgått.
Dato og sted for NM Individuelt og lag må avklares, i tillegg til HM MA/VA/VB/FH.
Videre er det enkelte helger med 4-5 arrangører. DDK bes om å foreta en vurdering med
hensyn til dommerkapasitet.

23/18

Status NM individuelt (HRRK)
Det var ved påmeldingsfristens utløp 110 påmeldte. DDK har foretatt en
kvalifiseringskontroll av samtlige. Dette indikerer et startfelt på ca 98 deltakere.
Det vil være representanter fra GU-D tilstede gjennom mesterskapshelgen som kan bistå
arrangør ved behov.

24/18

Ny stevnestruktur (status)
Ingen ny informasjon foreligger.

25/18

Eventuelt
FEIs forslag til reglementsendring – Norges kommentarer:
Kommentarene er utarbeidet i fellesskap mellom Trond Asmyr, Torunn Knævelsrud og
Kjell Myhre. GU-D har mottatt kommentarene til gjennomsyn og diskusjon.
Et samlet GU-D støtter innspillene, med unntak av «Alment inntrykk». På dette punkt var
det uenighet blant utvalgsmedlemmene. Denne tilbakemelding gis til Trond.
Dressurkonferansen 2019:
Det har vært avholdt innledende møte mellom representanter fra GU-D og DDK om neste
års konferanse.
DDK uttrykker et sterkt behov for at det avsettes en hel dag til dommerkonferansen.
Det må derfor vurderes om dressurkonferansen skal arrangeres sammen med DDK eller
om utvalg og komite skal stå ansvarlig for hvert sitt arrangement.
Forslag til tema for dressurkonferansen:
➢ Når er man klar for klassen?
➢ Treners kompetanse
Prosjekt «Fremtidig organisering av NRYF»:
Utvalgsmedlemmene bes lese igjennom det foreløpige utkastet til endringer og gi GU-Ds
leder en snarlig tilbakemelding.
Utvalgets kommentarer må være NRYF i hende innen 1. september.
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Bedømming på lavere klassenivå:
Det er kommet forslag om alternativ bedømmingsform i de lavere klasser, mer tilnærmet
lik slik de gis i Ryttertester. Utøvere på lavere nivå opplever tidvis at kommentarene i sin
nåværende form kan virke demotiverende.
Er det tid for å tenke nytt, der kommentarene er mere veiledende og dermed kan ha en
bedre effekt for rytter i sin utdanning?
GU-D tar forslaget med seg for vurdering ved en senere anledning.
Utvalgsmedlemmer GU-D 2019:
Hvert utvalgsmedlem bes om å gi tilbakemelding til sportskoordinator innen 10.
september om de ønsker å fortsette i sitt verv i 2019.
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