Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 03/2018/14. mai
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Tommy Myhrhaug, Elizabeth Farbrot
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede: Informasjonssjef Geir Dalhus (under sak 11/18)
Meldt forfall: Vegard Brekke, Emma Lundin, Ingrid Jacobsen og Andreas Schilbred
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr/ Sakstittel:
år:
11/18

Nytt GU-mandat
Informasjonssjef Geir André Dalhus gjennomgikk nytt GU-mandat, med tilhørende
prosess-skriv. GU-D hadde følgende bemerkninger/innspill:
Til mandatet:
Pnkt 3d):
«I samråd med NRYFs bredde-/rekrutteringskonsulent skal GU utvikle, følge opp og evaluere
igangsatte tiltak innen bredde og rekruttering som ikke er rettet mot konkurranseidretten. En
person i GU skal ha spesielt ansvar for å følge opp dette området.»

GU-Ds kommentar:
Aktivitet som ikke er rettet mot konkurranseidretten, bør ivaretas av NRYFs
administrasjon ved bredde- og rekrutteringskonsulenten. GU-D stiller seg til rådighet
med faglige innspill ved behov.
Pnkt 4d):
«NRYF administrasjon har vetorett i utnevnelser og ansettelser, som kan ankes til FS.»
GU-Ds kommentar:
Utvalget stiller seg undrende til at det her gis mulighet til å anke.
Til prosess-skrivet:
Bakgrunnen for utarbeidelse av prosess-skrivet, er at NRYF ønsker en tydeliggjøring av
prosedyren i forbindelse med utvelgelse av nye GU-medlemmer. Prosess-skrivet
inneholder en fremdriftsplan der ansvarlig person til hvert punkt er nedfelt sammen
med ditto tidsangivelser.
Utvalget forutsetter at prosessen må inneha en dialog med sittende GU og etterlyser en
tydeliggjøring av GUs muligheter for medvirkning/innflytelse i utvelgelsesprosessen.
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Godkjenning av «Retningslinjer (codex) dommere»

Retningslinjene er utarbeidet av prosjektleder Trond Asmyr i forbindelse med «Prosjekt
dressurdømming» og GU-Ds kommentarer er etterspurt.
GU-Ds kommentar:
Utvalget forutsetter at det som hovedprinsipp er ønskelig å kunne benytte norske
dommere i størst mulig grad på nasjonale stevner. Programridning som aktivitet er
oppskattet blant utøvere. Aktiviteten er dessuten viktig for våre rytteres ridetekniske
utvikling og benyttes derfor også som aktivitet og virkemiddel i GU-Ds regi. Det er især
på vårparten, før stevnesesongen innledes for alvor, at behovet for programridning er
størst. Forslagets punkt 6a) kan således lede til praktiske hindringer som vanskeliggjør
gjennomføring av slike aktiviteter.
Utvalget er skeptiske til strenge restriksjoner i form av «karantene», som kan gå på
bekostning av å fremme aktivitet. Det foreslås derfor
a) Primært: å ikke innføre «karantene»
b) Subsidiært: å fastsette denne til å være kortere enn angitt i forslaget og ikke
mer enn 4 uker.
Viktigere ansees det å være å tydeliggjøre dommers rolle ved programridning; der det
er utøvers trener som bistår sin elev ved forbedring av enkeltøvelser som dommer
påpeker. Utvalget anbefaler således at arbeid med dommeres bevisstgjøring om sin
rolle vektlegges.
GU-Ds innspill videreformidles til prosjektleder Trond Asmyr.
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Teorisamling rekrutter 30. mai
Tid: kl 1800 – 2030
Sted: NRYFs lokaler, Ullevål
Foredragsholder: Lillian Grepne
Tema: «15 tips som kan gjøre deg og hesten best mulig» (varighet ca 1,5 – 2 timer).
Det blir enkel bevertning. Samlingen blir «streamet» dersom det blir etterspørsel etter
dette tilbudet.
Invitasjon lages og publiseres på vår hjemmeside og FB-gruppe. I tillegg sendes det
personlig invitasjon direkte til deltakere som har vært med på våre
rekrutteringssamlinger i 2018.
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Arrangørkonferansen 2018
Avholdes i forbindelse med Utviklingsforum 20. oktober. Sted er ennå ikke klarlagt.
Forslag til tema:
1. Gjennomføring av et større stevne:
• Hvordan organisere?
• Modell for god planlegging
• Samarbeidsånd - dele av sin kunnskap med andre
• Gode arrangører som mentorer?
Tidligere NM-arrangører forespørres som foredragsholdere.
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2. Prosjekt Sørlandshallen 2019:
Informasjon om planer for et større internasjonalt stevne i Sørlandshallen,
Kristiansand, i 2019.
3. Åpen post:
Arrangører gis mulighet til å komme med innlegg/spørsmål som er spilt inn i
forkant av konferansen.
Det er ønskelig at DDK (især han/hun som har ansvaret for terminlisten) er representert
under årets arrangørkonferanse.
Det legges ikke opp til et fellestema med arrangører av sprang-stevner i år.
Det skal utarbeides en kortfattet prosjektplan for konferansen.
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Dressurkonferansen 2019 - prosjektgruppe
I forbindelse med samarbeidsmøtet med GU-D og DDK i april ble det nedsatt en
prosjektgruppe bestående av Lise og Elizabeth (GU-D) og Dag (DDK). Prosjektgruppen
utarbeider forslag til tema, samt tid og sted for neste års konferanse. GU-D og DDK
holdes løpende orientert om fremdriften av prosjektet.
Det vektlegges at konferansen skal være en fullverdig dressurkonferanse og
dommerkonferanse.
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Statusgjennomgang rekrutterings- og unghestsamlinger
U25/Senior:
Det er ønskelig å satse bredere; mao invitere flere. Det skal, i samråd med
rekrutteringstrener Siril W. Helljesen, utarbeides en aktivitetsplan for høsten 2018 som
angir både dato og innhold for aktiviteten.
Aldersbestemte grupper:
Det skal utarbeides en plan for høsten, i samråd med rekrutteringstrener Tine Øye, der
både dato og sted som samlinger er angitt.
Nye steder bør vurderes som aktuelle for samlinger; for eksempel Epona og Kalnes vgs.
Det skal gjennomføres møte med våre rekrutteringstrenere Siril W. Helljesen og Tine
Øye før sommerferien. Et slikt møte vil, i tillegg til å danne grunnlaget for utarbeiding av
aktivitetsplaner for respektive aldersgrupper, ha som siktemål å diskutere hvordan
dagens tilbud i regi av GU-D kan utvikles og forbedres.
Unghest:
Utgikk da unghestansvarlig ikke var tilstede på møtet.
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Eventuelt
Stevneinvitasjonen:
a) Innhold:
En arrangør har i sin stevneinvitasjon pålagt deltakende ryttere å møkke opp
etter sin hest etter avsluttet ritt. Dette ble drøftet og det var enighet om at et
slikt krav ikke kan settes. Det vil også kunne være uheldig og forstyrrende om
ryttere eller deres medhjelpere skal fjerne møkk på baner under stevnet.
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Arrangør må finne andre ordninger for dette, men de kan selvsagt oppfordre, i
evt ryttermeldingen, til at ryttere og andre hjelper til med å møkke i pauser
og/eller når dagens klasser er ferdige. Men dette må altså være frivillig, og i
kontrollerte former, så det ikke er til sjenanse for rytterne.
GU-Ds synspunkter formidles til arrangør.
b) Godkjenning:
Godkjenning av stevneinvitasjoner er en stor og arbeidskrevende oppgave og
med et stort ansvar. GU-D ser derfor behovet for at Andreas, som i dag har
hovedansvaret alene, får en sparringspartner. Ingrid, som har god kjennskap til
reglementet, ønskes i denne rollen.
Samling Midt-Norge:
Det viser seg mer krevende å få tilstrekkelig antall deltakere på samlinger i denne
regionen. Virkemidler for å treffe bredere, må derfor vurderes. Å innlemme unghester
på en slik samling kan være ett virkemiddel.
Terminliste 2019:
Det skal også for neste års terminliste, utarbeides et førsteutkast med forslag til datoer
for når det ønskes L-/E-stevner i 2019. Videre skal ordningen for 2018, der enkelte
arrangører gis et førstehåndstilbud på helger der de tradisjonelt pleier å ha stevne,
videreføres.
Unghestklasser på D-stevne:
Det er kommet ønske fra arrangør om å sette opp unghestklasser på sitt D-stevne.
Temaet ble kort debattert og en foreløpig konklusjon er at dette ikke er ønskelig.
Temaet tas dog opp til bredere debatt på høstens fellesmøte.

NESTE MØTE:

Onsdag 6. juni kl 1630 – 1900, rom 2011, Ullevål
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