Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 02/2018/21. mars
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Tommy Myhrhaug, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen og
Andreas Schilbred (på tlf)
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede:
Meldt forfall: Vegard Brekke, Emma Lundin
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr. Sakstittel:
/år:
Oppfølging av saker fra Møtereferat 01/2018:
02/18 Grenkonferansen
Vel gjennomført. Viser for øvrig til sak 09/18.
03/18 Aktivitetsplan
Jakker til GU-medlemmer må avventes til en samlet plan for klær/utstyr til utøvere,
støtteapparat, utvalg/komiteer, administrasjonen foreligger.
04/18 Landsmesterskap
Innlemmet som ønsket i KR IV 2018.
05/18 Terminliste
Terminlisten med fordeling av dommere (ansvar DDK) er dessverre betydelig forsinket i
2018. Listen er nå publisert på vår hjemmeside, men ennå ikke fullstendig. Det tas
kontakt med leder av DDK for å komplettere dommerlisten. Det forventes i fremtiden
at dommerlisten er klar i god tid før stevnesesongen starter.
06/18 Eventuelt
Programridning for dommer og habilitet
Bør være innlemmet i reglementet. Tas opp til debatt under samarbeidsmøtet 12. april.
Tas også opp som eget punkt på GU-Ds neste møte.
07/18

Økonomi
Foreløpig tildeling forventes i løpet av kort tid.
Utvalgsmedlemmer har til nå ikke fått refundert sine utgifter til reise i forbindelse med
utvalgsmøter. Denne utgiften vil i fremtiden bli dekket over GU-D sitt budsjett. NRYF
praktiserer elektronisk reiseregning.

08/18

Statusgjennomgang

Unghest (Unghestansvarlig ikke tilstede)
Samling Østland og Vestland er avholdt. Samlingen på Vestlandet ble noe dyrere enn
forventet pga høye flypriser.
Ny samling Østlandet planlegges 14-15. april på Noreødegården ryttersportsenter i
Moss. Invitasjon må lages og publiseres.
Rekruttering
Det planlegges følgende samlinger fremover:
Rekrutteringssamling for alle aldersgrupper i Midt-Norge:
Sted: Bruråk ridesenter
Dato: 7.-8. april
Trener: Tine Øye
GU-Ds representant: Lise Oppegaard
Samlingen blir gjennomført over 2 dager, med innlagt teoriøkt lørdag ettermiddag.
Rekrutteringssamling for alle aldersgrupper på Vestlandet:
Det jobbes med å kunne gjennomføre nok en samling i løpet av våren. Dato og sted ikke
klarlagt.
Teorisamling for rekrutter:
Sted: Ullevål
Dato: Onsdag 30. mai
Tema for samlingen bør fastsettes i løpet av kort tid
Programtrening:
Det er ønskelig å gi et tilbud om programtrening til ryttere på rekrutteringsnivå våren
2018.
Sted: Tanum
Dato: Ikke klarlagt
Tilbud for U25/Senior:
Invitere rekrutteringstrener til et møte for utveksling av tanker og ideer til aktiviteter
for denne gruppen.
Foreløpig idé:Treningssamling til høsten etter NM Lag.
Innhold: Ridning, teori og programridning.
Høsten 2018 – Utvidet samling over to dager:
Det er ønskelig å utvide tilbudet for rekrutteringssamlinger høsten 2018, der man
inviterer til en samling som går over 2 dager bestående av ridning, teori og sosialt
samvær:
1) En fellessamling for ponni-, children- og junior-ryttere
2) En fellessamling for ungryttere, U25 og senior
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Landsmesterskap – klassenivå
Klasseoppsettet er endret som følge av nye MB-programmer gjeldende fra 2. mai 2018
og er i tråd med KR IV 2018.
DDK
GU-Ds leder er i nær dialog med DDK. Det meddeles at Elise Ratvik går ut av DDK fra
dags dato. Nina Hirsch trer inn som ordinært medlem fra mars - juli 2018 inntil hun er
tilbake fra permisjon som leder 1. august.
09/18

Grenkonferansen i fremtiden
Kort evaluering av årets grenkonferanse:
• Foredrag lørdag har fått svært gode tilbakemeldinger.
• DDK ønskes mer delaktig i planlegging og gjennomføring av konferansen.
(Dressurdommerkonferansen har de senere år vært en naturlig del av
grenkonferansen.)
• Dressurdommerne ønsker å ha mer tid til dressurdommerkonferansen.
Fremtidig konferanse:
• Utøvere på alle nivå; rekruttering, elitegrupper og landslag må forventes at
deltar. Viktig at tema-valg treffer også denne målgruppen.
• Flere må delta i planleggingsarbeidet; det bør nedsettes en arbeidsgruppe med
grenkonferansen som særskilt ansvarsområde.
• Navne-endring: «Dressurkonferansen 2019»

Bør avklares:
•
•

Skal dressurdommerkonferansen være en del av grenkonferansen også i
fremtiden?
Økonomi:
o Bør DD3 og høyere få dekket deltakeravgiften?
o Fordeling av utgifter GU-D/DDK; gitt samarbeid om konferansen også i
årene som kommer.

Grenkonferansen er et tema for samarbeidsmøtet mellom GU-D, DDK og
landslagsledere i april.
10/18

Eventuelt
Bruk av FEI-Children programmene
Children-klasser på hvilket stevnenivå?
Det har vært en mail-utveksling om temaet på bakgrunn av en henvendelse.
Reglementet for 2018 trådte i kraft 1. mars. Det konkluderes dermed, i denne omgang,
med at Children-programmene kan anvendes på D-stevner i 2018.
Det ønskes en bredere debatt om temaet i sammenheng med reglementsendringer for
2019. Det settes derfor opp som punkt på agendaen for høstens samarbeidsmøte med
GU-D, DDK, TKr og landslagslederne.
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Statutter Agria Dressur Cup 2018
Borge rideklubb i samarbeid med Råde & Onsøy rideklubb skal arrangere dressurcup i
2018 med Agria som sponsor. Statuttene er oversendt utvalgsmedlemmene til
gjennomsyn og eventuelle kommentarer.
Klasseoppsett på stevner
Det må legges vekt på at det på L-/E-stevner er et klassetilbud som ivaretar rytternes
mulighet for å kvalifisere til nasjonale mesterskap. Det bør derfor hvert år lages et
forslag til klasseoppsett for de ulike L-/E-stevner som skal være førende for våre
arrangører og ved godkjenning av stevneinvitasjoner. Utarbeides av GU-D etter at
terminlisten for kommende år er klar.
Kingsland Oslo Horse Show 2018
Arrangør ønsker dressurklasser under årets show. Det har vært avholdt et innledende
møte med arrangør og representanter fra GU-D og administrasjonen. Det er per nå ikke
avgjort hvilket klassenivå som skal tilbys.
Prosjekt Dressurdømming
Det ble orientert om status for prosjektet:
I.
Retningslinjer/Codex for dressurdommere
Utarbeidet med utgangspunkt i FEIs Codex for Dressage Judges og SvRFs Codex
för dressyrdomare.
II.

Retningslinjer for karaktersetting av fundamentale feil i dressurøvelser
(I henhold til FEI Dressage handbook og konklusjoner fra FEI 5* møte i 2017)
Trond har oversatt denne til norsk og er en videreføring av FEIs håndbok.

III.

Dommermøte – innskjerpede rutiner og nytt rapportskjema

Utvalgsmedlemmene ønsker en orientering om prosjektets forløp som fast punkt på
GU-D møter.
Det arrangeres kurs for dressurdommere i forbindelse med CDI-stevnet på Epona i mai.

NESTE MØTE:

Samarbeidsmøte 12. april KL 1700 – 2000, Ullevål
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