Møtereferat
Fra: Grenutvalgsmøte i dressur
Nr/år/dato: 06/2018/8. oktober
Tilstede: Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Vegard Brekke, Ingrid Jacobsen og Andreas Schilbred (på
tlf)
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede: Tina Solbakken/DDK (på tlf)
Meldt forfall: Unni Henriksbø og Emma Lundin
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr/ Sakstittel:
år:
26/18

Økonomi
Det ble gitt en orientering om grenutvalgets økonomiske status. Det er fortsatt midler
igjen og disse foreslås anvendt på følgende aktiviteter:
• Rekrutteringssamling uten hest (Ullevål)
• Planlagte rekrutterings- og unghestsamlinger
• Foredrag for utøvere og dommere ifm HM Unghest
• Kurs i unghest-dømming
Eventuelt ubrukte midler i 2018 ønskes overført til 2019 og øremerkes
dressurkonferansen.

27/18

Arrangørkonferansen
Det er til nå 24 personer påmeldt konferansen som vil inneholde følgende:
• Terminlisten 2019
•

Internasjonalt stevne Sørlandshallen 3.-6. oktober 2019

•

Gjennomføring av et større stevne/mesterskap (innlegg/dialog)

•

Stevneprogrammet Equipe

•

Åpen post

Det er ønskelig å gi en ekstra honnør til én klubb i år: «Årets hjelpende hånd».
Følgende vil delta på konferansen: Unni, Lise og Ingrid (GU-D) og Tina (DDK).
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Status samlinger
Rekruttering:
Det planlegges samlinger som følger:
3.-4. november:

To-dagers samling for ponni- og children-ryttere på Tune ridesenter med Tine som trener.
Utøverne bor i hytter på stedet (maks antall utøvere er 16).
Foreslåtte overnattingssteder for foreldre/foresatte er Utne camping eller Quality.
24.-25. november:
Samling over to dager for U25/Senior-ryttere med valgfrihet for deltakelse kun én eller
begge dager. Samlingen gjennomføres på Stall Helljesen med Siril som trener.
Det vil også gjennomføres en samling for JR/UR på Østlandet før jul. Samlingen avholdes
hos rekrutteringstrener Tine Øye. Dato ikke fastsatt.
Unghest:
Første unghest-samling i Midt-Norge er vel gjennomført. 45 min per ekvipasje ble vurdert
som hensiktsmessig.
Siste samling i 2018 finner sted 24-25. november på Lode ridesenter med Siri Lode som
kontaktperson. Dersom ledig kapasitet på denne samlingen, vil det vurderes å komplettere
denne med utøvere med tilhold på Soma eller Sandnes og Jæren.
Det er ønskelig å åpne opp for deltakelse for andre utøvere dersom unghest-samlingene
ikke blir fylt opp med unghester. Det ble ikke fattet en beslutning på dette på nåværende
tidspunkt.
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Terminliste 2019
Foreløpig versjon av terminlisten ble gjennomgått. En del endringer er nødvendig.
Ny versjon fremlegges på årets arrangørkonferanse.

30/18

Nye DDK-medlemmer – en supplering
Grunnet økende arbeidsmengde i komiteen, har DDK signalisert at de har behov for å
utvide komiteen med to personer. Det har vært utlyst gjennom våre kanaler: NRYFs
hjemmeside http://www.rytter.no/dressurdommerkomiteen-ddk-soker-etter-nyttmedlem/ og FB-gruppen dressur. Det kom inn totalt 3 søknader. Intervju er gjennomført
og innstilling oversendt GU-D for endelig beslutning.
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Orienteringssaker
Prosjekt dressurdømming:
GU-Ds kontaktperson redegjorde for arbeidet som er i gang i prosjektgruppen.
Reglementsendringer:
Landsmesterskap (LM):
Noen endringer er påkrevet her.
Prosentklasse:
Det foreslås innført prosentklasse på VA-nivå fra 2019 etter mal for FH Nivåklasser.
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Children-program:
Det ønskes innført at Children-klasser skal begrenses til å gjelde for aktuell aldersgruppe
(lukkes for andre).
Premiering: Tilstrekkelig med én startende. (jfr premiering i FH-klasser).
Unghestmesterskap (HM):
Reglementet må endres i tråd med intensjonen; nemlig at det er hesten som blir premiert.
Dette innebærer at én rytter kan starte flere hester i samme klasse. Det er hesten som skal
være kvalifisert. Det ønskes også innført en begrensning på antall stevner per hest for å
kvalifisere. Navneendring av mesterskapet ønskes også fra 2020 (ikke HM).
Stevneoppsett:
Det skal utarbeides en mal for klasseoppsett gjennom sesongen, der mulighet for
kvalifisering til nasjonale og internasjonale mesterskap blir ivaretatt.
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Eventuelt
Stevneønsker:
Årets erfaring med at utøvere tar direkte kontakt med arrangører for å fremme sine ønsker
for klasseoppsett ansees som ugunstig. Samtidig er det viktig i størst mulig grad
imøtekomme utøveres behov. Det må derfor innføres klare rutiner for dette.
Forslag:
Alle ønsker fra utøvere må rettes til GU-D. Både arrangører og utøvere må rette seg etter
denne ordningen. Temaet tas opp på årets arrangørkonferanse.
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