Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 07/2018/7. november
Tilstede: Unni Henriksbø, Emma Lundin, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen og Andreas Schilbred (på tlf
første del av møtet)
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede:
Meldt forfall: Elizabeth Farbrot og Vegard Brekke
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr/ Sakstittel:
år:
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Terminlisten 2019 («tette hull»)
Denne er på det nærmeste sluttført med følgende unntak:
HM MA/VA/VB/FH:
Avklares med Arendal og Grimstad. Hvis nei fra denne arrangør, forespørres Hønefoss og
evt Drammen.
HM Unghest:
Avklares med Arendal og Grimstad.
Kommentar til prosessen med terminliste-arbeidet for kommende år:
1) GU-D utpeker én person som skal fungere som kontaktperson mot arrangør for alle
aktuelle stevner hos respektive arrangører.
2) Det ønskes gjennomført evalueringsmøte med stevnekoordinator for å
optimalisere/forbedre prosessen.
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Retningslinjer for godkjenning av resultater fra nasjonale stevner i utlandet
Norsk inndeling i stevnekategorier er ikke direkte sammenlignbar med den svenske og
danske inndelingen. Respektive lands reglement er også ulike. Dette kompliserer
beslutningsprosessen for godkjenning av resultater fra nasjonale stevner i utlandet.
Utvalget vil derfor utarbeide en veileder og et skjema som skal forenkle prosessen.
I tillegg må det utarbeides informasjon rundt temaet som publiseres på vår hjemmeside;
som feks
• Kriterier for godkjenning
• Hver søknad spesiell og må håndteres og vurderes deretter.
• Også skjønnsmessig vurdering kan forekomme.
Det skal utarbeides et skjema som søker må fylle ut for behandling i GU-D. Her må
direkte link til resultatlister innbefattes.
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Klasseoppsett
A. En «riktig» terminliste bør i størst mulig grad dekke etterspørselen ut fra følgende
perspektiver (de ulike periodene av året):
➢ Vinter:
➢ Innendørs-stevner med mange debuter
➢ Vår og sommer:
➢ Utendørs-stevner og kvalifiseringsmuligheter til nasjonale
mesterskap
➢ Høst:
➢ Tid for å gå opp et klassenivå/alderskategori?
B. God balanse mellom L- og E-stevner og tilstrekkelig antall av begge typer.
C. Kvalifiseringsmuligheter:
➢ Godt tilfang av mesterskapsprogrammene
➢ Programmer som er NM-kvalifiserende
➢ Etterspurte klasser er dimensjonert i tråd med etterspørsel
➢ Aldersbestemte klasser lukkes, f.eks. rene children- og ponniklasser
➢ Viktig å imøtekomme utøveres behov i størst mulig grad.
➢ Klare rutiner for å melde inn ønsker.
Det skal utarbeides en mal som hensyntar ovennevnte. (Ref klasseoppsett til stevner på
Epona).
Kommentar (innføres fra 2019):
• Alle ønsker fra utøvere skal rettes til GU-D i god tid i forveien.
• Både arrangører og utøvere må rette seg etter denne ordningen.
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NM – En guide for gjennomføring av mesterskapet
NM 2018:
Det er gjennomført evalueringsmøte med HRRK.
Generelt:
Det skal utarbeides en skriftlig guide for gjennomføring av nasjonale mesterskap. Borge
RK har utarbeidet en guide som benyttes lokalt. Denne ønskes brukt som mal. Borge
forespørres.
Det er ønskelig å kunne ta i bruk digitalt planleggingsverktøy til hjelp ved planlegging og
gjennomføring av større stevner/mesterskap.
Følgende planleggingsverktøy (app) ble foreslått: «Trello»
NM 2019:
Dialog med Eirik Berentsen v/ Drammen ridesenter er innledet. Etterspørre utnevnelse av
stevneleder for NM 2019. GU-D tilbyr seg å være delaktig i planlegging og gjennomføring.
Ønskelig å bli involvert på et tidlig tidspunkt. Dette meddeles arrangør.
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NM 2019 – Kvalifiseringskrav
Nåværende kvalifiseringskrav ble gjennomgått og følgende endringer for 2019 ble
foreslått:
NM Individuelt:
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Children: 62 %
U25: 62 %
Senior: 63 %
Kravene i de øvrige klasser forblir uendret.
NM Lag:
Gjennomgås på epost.
Skjemaene oppdateres og oversendes landslagslederne for uttalelse.
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Dressurkonferansen 2019 (foreløpig program)
Arrangementskomiteen har hatt møte sammen med GU-Ds leder.
Den internasjonale tyske dommeren Katrina Wüst er ønsket som foredragsholder på
dommerkonferansen. Det vurderes å benytte henne også på grenkonferansen.
Dressurkonferansen arrangeres over to dager 23-24. mars, der lørdag avvikles som
felleskonferanse hvor også dommerne deltar. Søndag avholdes det parallelle
konferanser; hhv dommerkonferanse og dressurkonferanse for utøvere, trenere,
foresatte og alle øvrige dressurinteresserte.
Dommerkonferansen: DDK ansvarlig for innhold og gjennomføring.
Dressurkonferansen (forslag til innhold):
Lørdag (Thon/Scandic hotell
Søndag (Ullevål):
Lillestrøm?):
Årsrapport GU-D v/ Unni
Mental trening v/ ??
Sportsåret 2018 v/ landslagslederne

Rytterpanel v/ Siril, Jonas og Ellen
Birgitte.

Reglement 2019 v/ Torunn
Foredrag v/ Bjarne Nilsen
Foredrag v/ Katrina Wüst

Dag Smith-Meyer har trukket seg fra arrangementskomiteen. DDK finner en erstatter for
han som DDKs representant i komiteen.
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Orienteringssaker:
• Utviklingsforum: Bra gjennomført, med interessant tema.
• Arrangørkonferanse: Vel gjennomført.
• Trenermøte: Møtet var initiert av NRYF v/ sportssjefen. Alle trenere med ryttere på
landslag/i elitegruppe var invitert. Nyttig møte med gode dialoger.
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KR IV 2019 – Status
Foreløpige endringer:
• Innføre prosentklasse på VA-nivå:
Klassen bør være kvalifiserende. Vurdere både krav til dommere og antallet.
Stevnenivå: E-stevner?
• MA-program på D-stevne:
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•
•

Vurdere dommerkravet?
HM Unghest:
Som egen paragraf eller punkt under HM?
Landsmesterskapet (LM):
Endre kravet til antall dommere til to - 2.

Alle ønskede endringer sendes til reglementsansvarlig innen neste møte 5. desember.
Reglementsansvarlig har ansvaret for å koordinere og utarbeide en samlet oversikt over
reglementsendringene i KR IV for 2019, samt oversende disse til TKr innen fristen 1.
januar 2019.
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Eventuelt
Fornyelse av kontrakt med trenere:
Kontrakt med rekrutteringstrenere og unghest-trener går ut ved nyttår og ønskes
fornyet. Det foretas en henvendelse til respektive trenere før ny kontrakt utarbeides.
Landsmesterskap (LM) og andre stevner samtidig:
Det er mottatt ønske fra arrangør på det sentrale Østlandet om å avholde stevne samme
helg som LM.
Det bør åpnes for gjennomføring av stevner som ikke er i direkte konkurranse med LM;
både når det gjelder stevnenivå og klassenivå.
Konklusjon: Det gis anledning til å arrangere L/E stevner med klasser som ikke er i konflikt
med klassenivå/klasser på LM (supplerende; ikke konkurrerende). Følgende klassenivå
kan dermed settes opp:
• Klassenivå MB: kun FEI-programmene.
• Klassenivå MA og høyere: Alle program.
Arrangør tilskrives.
Nytt GU-D medlem:
Det var kun én søker til verv i GU-D fra 2019. Det har vært gjennomført telefonintervju
med vedkommende av GU-Ds leder og sportskoordinator.
Konklusjon foreligger medio desember etter FS sitt møte 7. desember.
Nytt DDK-medlem:
Viser til DDKs innstilling til nye DDK-medlemmer av 2. oktober 2018:
«Innledningsvis vil komiteen bemerke at arbeidsmengden øker stadig, og det er på denne

bakgrunn at komiteen ønsker at GU-D skal ta stilling til vår henstilling om at to nye medlemmer
oppnevnes istedenfor ett. Vi ønsker å skape enda sterkere bånd/samarbeid mellom GU-D og DDK
og TKr og DDK, og trenger frigjort kapasitet til dette. Gjennomgang av
dressurdommerutdanningen vil også kreve mye av DDK fremover.»

Det var tre søkere til vervet.
Vedtak:
GU-D tar DDKs innstilling til følge og de nye medlemmene tiltrer DDK med umiddelbar
virkning. Alle søkere meddeles vedtaket.
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