Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 01/2018/17. januar
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Emma Lundin, Tommy Myhrhaug, Elizabeth Farbrot,
Ingrid Jacobsen og Vegard Brekke, Andreas Schilbred (på SKYPE)
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede:
Meldt forfall:
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr./år: Sakstittel:
01/18

Velkommen v/ ny leder
Nye medlemmer ble ønsket velkommen. Det ble påpekt at alle utvalgsmedlemmer
må være medlem av en rideklubb. Grenutvalget vil ha jevnlige møter gjennom året
(ca 8 møter); hvorav ett samarbeidsmøte med DDK og Landslagsledelsen i februar
og ett samarbeidsmøte med DDK, Landslagsledelsen og TKr i september.
Med ny sammensetning av utvalget, ble alle gitt muligheten til å skissere sine
ønsker når det gjelder ansvarsområde.

02/18

Grenkonferansen 2018 - status
Påmelding er i gang. Saken «løftes» på vår hjemmeside og FB-side med jevne
mellomrom.
Lørdag:
Innhold klart. Endelig avtale med foredragsholdere på plass.
Konferansen innledes med NRYFs «promotion video»
NRYFs president er invitert; tilstedeværelse ikke avklart.
Det lages en billedkavalkade av året 2017 som vises i alle pauser.
Det er et ønske at et samlet grenutvalg deltar på lørdagens konferanse. Endelig
beskjed må gis sportskoordinator.
Søndag:
DDK har hovedansvaret, men prosjektleder GU-D har bistått pga av sykdom i DDK.
Det vil ikke bli servert lunsj, men kun lettere servering.
Dommere tilstede:
Kjell Myhre og Torunn Knævelsrud deltar som dommere. Mette Ono Njøten trer inn
ved sykdomsforfall.
Trenere:

En rekke trenere er blitt invitert til å delta med sine utvalgte
demonstrasjonsryttere, men hadde dessverre ikke anledning denne gangen. Det
blir dermed kun to trenere som deltar med sine demonstrasjonsryttere; Tine Øye
og Siril Helljesen. Det er en forutsetning at demo-rytterne tilsammen dekker ønsket
nivå, som skal spenne fra LA til MA.
Kommentar:
Det registreres et økende antall deltakere på grenkonferansen i dressur. Dog er det
ønskelig at den skal gjøres enda mer attraktiv i årene som kommer. Ulike
virkemidler ble diskutert, men tas opp til bredere debatt på samarbeidsmøtet i
februar.
03/18

Aktivitetsplan
Utarbeidet aktivitetsplan for 2018 ble gjennomgått og enkelte korrigeringer
foretatt.
Det er en ambisjon at én representant for GU-D er tilstede under alle nasjonale
mesterskap.
NRYF har inngått avtale med Skoies som hovedsponsor. Det undersøkes om de kan
levere jakker til GU-D til rabattert pris og med levering før første HM i mars.

04/18

Landsmesterskap (LM) inn i KR IV
Utvalget ønsker LM inn i KR IV. Det utarbeides forslag til tekst som sendes TKr for
gjennomgang.

05/18

Terminliste 2018 – status
Terminlisten for 2018 er endelig klar. DDK er holdt løpende orientert etter hvert
som brikkene har falt på plass. Dommerliste med teknisk personell etterlyses.
Det er viktig med kvalifiseringsstevner og -klasser i tilstrekkelig antall. Dette må
følges opp i forbindelse med godkjenning av stevneinvitasjoner.
Kommentar:
Terminlisten 2019
Det lages forslag til oppsett av ønskede L/E-stevner i 2019 tilsvarende som praksis
for 2018.
Videre ønskes videreført at gode arrangører får forhåndstilbud om å reservere
ønskede datoer for sine stevner i 2019, før foreløpig utkast og søknadsfrist for 2019
publiseres.

06/18

Eventuelt
Unghest
Samlinger:
Det planlegges ytterligere én samling, i tillegg til de som allerede er fastsatt:
Dato: 14-15. april
Sted: Østlandet
Innhold: Programridning for dommer
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Kommentar:
Denne dato er sammenfallende med et stevne med unghest-klasser i Haugesund,
men vurderes som uproblematisk. Det vurderes/planlegges samlinger også på
Vestlandet i fremtiden.
HM Unghest:
Nytt av året. Tas inn i KR IV 2018. Ingen kvalifiseringskrav i år. Klasseoppsett legges
ut på hjemmesiden.
Aldersgrense kurslærer
Det vises til utvalgsmøtets referat 09/17, sak 53/17. Leder formulerer GU-Ds
synspunkter og oversender til TKr innen fristen 10. februar.
Dressurklasser under KOHS 2018?
Utvalget har mottatt en henvendelse fra KOHS v/ Morten Aasen angående
dressurklasser under årets show. GU-D har respondert at dette er interessant og
ønsker et møte. GU-Ds leder har gitt svar med kopi til sportssjefen.
Sprang- og dressurstevne i Sørlandshallen 2019
Epona er i gang med planlegging av innendørs ridestevne i både sprang og dressur,
nasjonalt og internasjonalt, i Sørlandshallen 2019. Det vil bli gjennomført møte i
sakens anledning med følgende tilstede: Representant for Epona, sportssjef,
sportskoordinator dressur, fagkonsulent FH og grenleder dressur.
Møtedato: 24. januar 2018.
Programridning for dommer og habilitet
Problemstillingen ble aktualisert i forbindelse med utvalgets rekrutteringssamling
på Østlandet i januar. Utgangspunktet her må være at enhver dommer må selv ha
ansvar for å vurdere sin egen habilitet. Det vises forøvrig til NRYFs
konkurransereglemet om temaet.
Evaluering «Samling uten hest»:
Fellesdel:
Vurderes som meget bra; både i innhold og gjennomføring.
Grenspesifikk del:
Denne delen ble gjennomført samlet for alle aldersbestemte grupper. GU-D og
landslagsledere for ponni, junior og ungryttere var tilstede og ansvarlige for
gjennomføringen. Hovedtyngden av deltakere var rekrutter; representanter for
landslag-/eliteutøvere var dessverre fraværende. Dette er en utvikling vi har sett i
økende grad de siste årene, noe som GU-D mener er en uheldig trend. Det bør være
en forventning om at landslag-/eliteutøvere også er tilstede hele denne helgen; for
å styrke lagånd og samhold på tvers av nivå.
Program for grenspesifikk del var:
• GU-Ds rekrutteringsarbeid
• Sports- og aktivitetsplan 2018 for aldersbestemte landslag/elitegrupper.
Av ovennevnte grunn, var innholdet dessverre svært lite relevant for årets
deltakere.
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Utvalgets forslag til gjennomføring de kommende år:
Grenspesifikk del gjennomføres med separat del for hver aldersbestemt gruppe,
der både rekrutter/landslag/elite er inkludert. Respektive landslagsledere, sammen
med GU-D, er ansvarlig for form og innhold. Anbefales gjennomført i åpen dialog
med utøverne og gjerne med et faglig tema, der man for eksempel utdyper tema
fra fellesdelen. I tillegg til vil det være en kortfattet gjennomgang av sportsplanen.
Kommentar:
Form og innhold på den grenspesifikke delen av «Samling uten hest» bør være et
sentralt tema på samarbeidsmøtet i februar.
DDK
Det viser seg at DDK dessverre ikke har fungert som forventet høsten 2017 grunnet
sykdom.
GU-D ønsker nærere kommunikasjon/dialog med DDK i fremtiden. Avklaring på ny
representant fra DDK i GU-D etterlyses også.
Endring av § 425 Antrekk i KR IV
Det er kommet forslag om endring av denne teksten idet dagens tekst oppleves
som for streng og ei heller håndheves. Det internasjonale reglement er også
lempet på. Det foreslås en endring som er mer i tråd med det internasjonale. GU-D
støtter forslaget og TKr gis beskjed om dette.
Rekrutteringssamling Midt-Norge:
Det er ønskelig med et tilbud også i Midt-Norge våren 2018. Bruråk eller Øysand ble
nevnt som egnede steder for en slik samling.
GU-erfarer at det er nødvendig å knytte til seg en lokal kontaktperson for at en slik
samling skal fungere.
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