Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 08/2018/5. desember
Tilstede: Unni Henriksbø, Elizabeth Farbrot, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen og Vegard Brekke
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede: Kristoffer Nyquist (DDK)
Meldt forfall: Emma Lundin og Andreas Schilbred
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr/ Sakstittel:
år:
42/18

Økonomi
Sportskoordinator gikk igjennom økonomisk status. Alle ble bedt om å sende inn
eventuelle utgifter som skal dekkes over budsjettet innen 15. desember. Eventuelle
ubrukte midler for 2018, søkes overført til 2019 og øremerkes dressurkonferansen 2019.
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Unghest 2019
Økonomi:
Det er enighet om at unghest-trener skal få dekket sine faktiske reiseutgifter etter
billigste reisemåte. Avtale for 2019 med ovennevnte rettelse inngås, og kontrakt
oversendes for signering.
Samlinger (åpne/lukkede?):
Det er enighet om å rendyrke unghest-samlingene i alle regioner der disse arrangeres,
også våren 2019. Det er dog en kjensgjerning at det kan være en utfordring å få et
tilstrekkelig antall deltakere i noen regioner. Nåværende ordning skal derfor evalueres
etter at vårens samlinger er gjennomført.
Samlinger våren 2019:
Dato: 12-13. januar og 2.-3. februar
Sted: Paulsen i Sandefjord
Minimum antall deltakere per samling: 12 ekvipasjer.
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Gjenvalg av DDK medlemmer
Det er utarbeidet en oversikt over komiteens sittende medlemmer med årstall for når de
tiltrådte sitt verv i komiteen. Grenutvalget vurderer det nå som spesielt viktig med
kontinuitet, idet det har vært en del utskiftninger i løpet av inneværende år. Maja Farup
og Nina Hirsch, som er på valg, ønskes derfor valgt for 2 nye år (2019 og 2020).
Beslutningen meddeles Maja og Nina.
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Statusoppdatering
Dressurkonferansen:
Komiteen bestående av Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot og Nina Hirsch har utarbeidet
foreløpig program for konferansen:
Lørdag 23. mars (felles):
1000 Velkommen v/ ledere av GU-D og DDK
1015 Reglementsendringer v/ Torunn Knævelsrud
1115 «Eksteriør, funksjon og holdbarhet» - foredrag v/ Bjarne Nielsen
1300 Lunsj
1400 Foredrag i dialog mellom Bjarne Nielsen og Katrina Wüst
1630 – 1930 Lukket konferanse for dommere v/ Katrina Wüst
Søndag 24. mars (delt):
Denne dagen avvikles med to parallelle sesjoner og med følgende målgrupper:
For dommere (lukket):
Dommerkurs m/ Katrina Wüst
Sted: Ellingsrud ridesenter
Ansvarlig arrangør: DDK
For alle dressurinteresserte (utøvere, trenere, foreldre/foresatte, andre)
Forslag tema:
• «Et rytterliv (med hest)»: 3 ryttere forteller om sine liv som utøvere
(utfordringer/gode historier).
• Rytteren som idrettsutøver
• Mental trener
Utdeling av priser.
Sted: Ullevål
Ansvarlig arrangør: GU-D
Endelig program for dag 2 (søndag) må ferdigstilles.

KR IV 2019:
Uarbeidet forslag til reglementsendringer ble gjennomgått. Følgende ble spesielt
kommentert:
HM Unghest 2019:
Gjennomføres etter samme konsept som i 2018. Det innføres ikke kvalifikasjonskrav i
2019.
Stevnestruktur og klasseinndeling:
*Utvalget ønsker en bred debatt om temaet som skal munne ut i et forslag til endringer
iverksatt fom 2020.
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NM Ind for ponni:
Inndeling i kategorier, hhv kat I og kat II/III opprettholdes i 2019. Utvalget vil dernest
vurdere om kategoriene skal slås sammen fra 2020.
Forslag til reglementsendringer sendes til TKr innen fristen 1. januar 2019.

*Sprang vurderer en inndeling i A- og B-klassekategori fra 2019, men da til anvendelse i henhold til
barneidrettsbestemmelsene.
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Kvalifiseringskrav Hallmesterskapene 2019
Det foretas ingen endring av kravene. Oversikt publiseres på vår hjemmeside.
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Rekrutteringssamlinger våren 2019
Det skal utarbeides en oversikt med dato og sted for vårens rekrutteringssamlinger.
Publiseres på vår hjemmeside innen utgangen av desember.
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Møteplan GU-D 2019
Det er utarbeidet møteplan for 2019; inkludert dato for fellesmøter vår og høst med
DDK, landslagsledere og TKr. Det er dog enighet om at dersom få eller ingen saker
nødvendiggjør et møte på oppsatt dato, utgår dette. Møtetidspunkt for fellesmøtene
settes til kl 1700-2000. Dato og tidspunkt for fellesmøter meddeles DDK, landslagsledere
og TKr v/ Torunn K nå.
Fullstendig møteplan for 2019 publiseres på vår hjemmeside.
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Eventuelt
Falsterbo 2019:
Grenutvalget ønsker fortsatt å gi norske ryttere mulighet til deltakelse i de nasjonale
unghestklasser i Falsterbo. Uttaksprosessen med kvalifiseringskrav og sted for
uttaksstevne opprettholdes.
Det rettes en henvendelse til Falsterbo om at vi ønsker plasser, samt informerer om
uttaksprosessen.
Informasjon publiseres på vår hjemmeside. Det bør spesielt gjøres oppmerksom på at det
er andre program enn våre unghestprogram, som uttaket er basert på, som benyttes i
Falsterbo.
Terminliste 2019:
EM CH/JR/UR/U25:
Grunnet ny arrangør (San Giovanni in Marignano, Italia) er dato for mesterskapet endret
til 24. – 28. juli. Denne dato er uheldig i forhold til vår nasjonale terminliste, og får
muligens konsekvenser for allerede oppsatt dato for NM Individuelt. Arrangør kontaktes
med forespørsel om flytting til 28. august – 1. september.
Kristiansund/Verdal 24-26. mai:
Ovennevnte arrangører er satt opp med L-stevne på samme dato. Arrangørene er i så
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vidt nær avstand til hverandre og henvender seg av den grunn til de samme utøverne.
Klubbene kontaktes derfor med forslag om å endre dato for den ene av dem.
HM MA/VA/VB/FH:
Det har til nå ikke lykkes å finne arrangør til dette mesterskapet.
Rapport fra årets Hallmesterskap for unghest:
Det ble for første gang gjennomført hallmesterskap for unghester (4, 5, 6 og 7 åringer) i
dressur med hhv 7-8-8-8 deltakere. Gledelig var det også å registrere at norske utøvere
bosatt i utlandet, deltok. Arendal og Grimstad rideklubb sto som arrangør og
gjennomførte mesterskapet på en svært god måte.
Det ble arrangert clinique med dommer Dominique Rimanque for utøvere og dommere
lørdag kveld. «Dømming av unghest» var temaet. Ca. 50 personer deltok.

NESTE MØTE: Onsdag 16. januar kl 1630 – 1930
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