Møtereferat
Fra: Fellesmøte i dressur
Nr/år/dato: 01/2018/5. september
Tilstede:
GU-D v/ Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen, Andreas Schilbred, Emma Lundin, Vegard Brekke,
Elizabeth Farbrot
DDK v/ Dag Smith-Meyer
Tkr v/ Torunn Knævelsrud
Landslagsledelsen v/ Marianne Heltzen, Lillann Jebsen og Kjell Myhre
Andre til stede: Nina Hirsch og Tina Solbakken (DDK) og Wenche Alm (NRYF) (alle på telefon)
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (møteleder/referent)
Meldt forfall:
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: Sportssjef Nina Johnsen
Saksnr./år: Sakstittel:
1/18

Resultatnivå i dressuren før og nå
Det ble fremvist statistikk på følgende:
Stevnestatistikk for perioden 2011-2016 på de ulike stevnenivå:
• Antall dressurstevner
• Antall startende
• Antall ryttere
• Antall dressurstevner i kretsene
Statistikk Norgesmesterskap for perioden 2008-2018:
• Antall startende i hver kategori
• Prosentresultat for medaljørene i hver kategori
Ovennevnte statistikker vil bli oppdatert frem tom 2018 og ønskes supplert med
statistikker som viser resultatnivå på norske utøvere sammenlignet med de beste i
henholdsvis Norden (Nordisk mesterskap) og internasjonale mesterskap
(Europamesterskap).
Grenutvalget ønsker å arbeide målrettet for å kartlegge dette i løpet av høsten.
Videre tiltak:
• Systematisk og strukturert arbeid over tid er en nøkkelfaktor.
• Felles strategi – GU-D, landslagsledelsen og DDK.
• Profesjonalisering av trenere og utøvere.
• Utdanning og kompetanseheving av teknisk personell.

2/18

Norgesmesterskap i fremtiden
NM Individuelt (og Lag):

Norgesmesterskapet har de siste årene økt i omfang, noe som nødvendiggjør en
vurdering av ulike modeller for gjennomføring. Skal mesterskapet gjennomføres samlet
for alle eller eventuelt deles over to helger?
Innspill om temaet:
Samlet eller delt?
• Samlet modell:
Utvides til 4 dager etter modellen for NM 2016 i Kristiansand. Se oppsettet
under.
•

Delt modell:
Dersom denne modellen skal benyttes, foreslås følgende inndeling:
• NM Ponni/Children
• NM JR/UR/U25/Sr/U25/FH

Det er en bred oppfatning om at å ha et felles NM er å foretrekke inntil videre.
Oppsett for samlet NM Individuelt over 4 dager:
Dag
Klasse
Kommentar
Onsdag
Ingen
Hestebesiktning for FH, U25 og
Senior
1. avd FH, U25 og
Hestebesiktning om kvelden for
Senior
øvrige klasser
Torsdag
1. avd Ponni/CH/JR/UR
Fredag

Lørdag
Søndag

2. avd FH, U25 og
Senior
2. avd Ponni/CH/JR/UR

NM Seremoni FH, U25 og Senior

3. avd FH, U25 og
Senior
3. avd Ponni/CH/JR/UR

NM Seremoni Ponni/CH/JR/UR

Antallet til finalen (kür):
Uavhengig av hvilken modell som velges, foreslås antallet til finalen å gjøres absolutt;
altså sette et eksakt antall uavhengig av ant startende til 1. og 2. avd. Dette vil gi stor
forutsigbarhet og bør vurderes innført allerede for NM 2019.
Eventuell endring av kvalifiseringskrav ble ikke berørt i denne omgang, ei heller
gjennomføringsmodell for NM Lag.
Norgesmesterskapet har utviklet seg til å bli et stort og ressurskrevende stevne som
fordrer at man også tenker nytt mht til personell. Det bør legges til rette for et
samarbeid klubber imellom for å sikre et godt gjennomført mesterskap. Anbefales som
et tema på årets arrangørkonferanse.
NM Unghest fra 2019:
Ikke kommentert spesielt.
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Teknisk personell
Strategi for kompetanseheving og utdanning av dommere må utarbeides. Dette er et
viktig arbeidsfelt og må sees i sammenheng med utvikling av og rekruttering til sporten
(jfr sak 1/18).
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Terminliste 2019
Foreløpig versjon av terminlisten ble gjennomgått.
DDK står ansvarlig for dommerkurs ifm L/E-stevnet på Epona 9-12. mai 2019. DDK
oppfordrer derfor til at det ikke legges andre L/E-stevner denne helgen. Det bør også
henstilles til kretsene å la denne helgen være stevnefri.
Det er ønskelig at Landsmesterskapet flyttes til en helg etter NM.
HM Unghest:
Dette mesterskapet er ment å være sportens unghestmesterskap (uavhengig av
avlsforbund). Det kom derfor innspill på en navneendring.
Det ble dog konkludert med å gjennomføre mesterskapet etter nåværende modell i
2018 og 2019, for så å foreta en evaluering av konseptet.
HM 2018: Ingen kvalifisering kreves.
HM 2019: Kvalifikasjonskrav innføres. Det bør innføres en begrensning i antall forsøk på
å kvalifisere. Det foreslås å begrense dette til 4 forsøk.

5/18

Reglement/reglementsendringer
Norske KR:
Dommer-habilitet inn i reglementet:
Temaet menes å være tilstrekkelig ivaretatt i gjeldende utgave av reglementet.
Dommer-habilitet ble dog grundig debattert i lys av konseptet «Programridning for
dommer» med følgende innspill:
•
•
•

Hva er/hva skal programridning inneholde? Beskriv konseptet nøye.
Ansees av alle som svært viktig trening for våre utøvere.
Svært vanskelig/umulig for dommer å ha oversikt over hvilke ryttere de har hatt
på programridning til enhver tid.

Konklusjon: Det anbefales at temaet belyses og diskuteres på nytt.
Children-klasser:
Children-klassene er i utgangspunktet beregnet for én utøvergruppe (tilsvarende som
for ponni) og bør derfor rendyrkes. Mao bør den forbeholdes children-ryttere. Denne
endringen ønskes implementert fra 2019. Reglene for hjelpemidler bør også klargjøres
og kvalifikasjonskravene til NM Children vurderes.
Tydeliggjøre hjelpemidler for 4-åringer:
Bedømmingsskjemaet «NRYFs program for 4-åringer 2015» og KR er ikke i samsvar når
det gjelder hjelpemidler og må tydeliggjøres.
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Nesebånd:
Kontroll av dette lar seg ikke gjøre på en hensiktsmessig måte ved hjelp av måleutstyr.
Advarselkort vs skriftlig irettesettelse:
Viktigheten av å bruke begrepene understrekes.
Det oppfordres også til at sanksjonsbruken må synliggjøres tilsvarende tidligere praksis,
der det ble offentliggjort. Dette for at ileggelse av sanksjoner skal ha den ønskede
effekt.
Presisering av krav for å bli autorisert DDIII:
DDK ønsker en presisering av ovennevnte når krav til rideferdighet ikke er oppfylt.
Teksten «…….særlig kompetent som dommer» ønskes omformulert.
Egnede dommerboder på stevner:
DDK ønsker en presisering i reglement/stevneveileder at hestehengere ikke skal
benyttes som dommerboder.
Landsmesterskapet:
Nåværende krav om 3 dommere bør revurderes.
Ansvar: GU-D
Komite-medlem i «Prosjekt dressurdømming» varsler at komiteen vil komme med
innspill til reglementsendringer.
FEIs:
Utstyr:
FEIs reglement bør beskrive prinsipper for tillatt utstyr og ikke ved bruk av produsentnavn.
Allment inntrykk i dommerprotokollen:
Teksten under de fire punkter for allment inntrykk bør muligens være knyttet mer opp
mot utdanningsskalaen. Dette innspillet gjelder, dersom allment inntrykk tas inn igjen i
FEIs reglement.
Frister:
Grenspesifikke reglementsendringer må være TKr i hende senest 1. januar 2019. Innspill
til reglementsendringer med betydning for mer enn én gren, (først og fremst KR I)
sendes til TKr med begrunnelse senest mandag 24. september.
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Arrangørkonferansen i dressur 2018
Konferansen arrangeres i forbindelse med Utviklingsforum 20.-21. oktober.
Forslag til tema:
• Informasjon om stevnet i Sørlandshallen høsten 2019.
• Gjennomføring av NM som et samarbeidsprosjekt (se sak 2/18).
• Stevneveilederen (det bør utarbeides egen for nasjonale mesterskap).
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Dressurkonferansen i fremtiden (tidligere grenkonferanse)
GU-D og DDK har som utgangspunkt å samarbeide om en konferanse for alle
dressurinteresserte: utøvere (på alle nivå), trenere, landslagsledere, teknisk personell
etc. Det presiseres imidlertid at DDK trenger en hel dag alene til gjennomføring av en
konferanse for alle våre dressur-dommere.
Det er en forventning om at både utøvere på landslag og i elitegrupper, samt rekrutter
og deres hjemmetrenere deltar på hele konferansen.
Det må legges stor vekt på god markedsføring i forkant av konferansen.
Det ble også diskutert ulike tidspunkt på året å legge konferansen til; hhv før
stevnesesongen er i gang for alvor (feks februar/mars) eller etter (feks november). Det
er fordeler og ulemper ved begge tidspunkt og ingen konklusjon ble fattet.
Innspill til konferansens innhold og struktur:
Lørdag (dag 1) - Målgruppe: Alle
•
•
•

Foredrag v/ Pether Markne
GU-D og landslagsledere rapporterer om året som er gått
Prosjekt dressurdømming

Søndag (dag 2 - parallelle aktiviteter):
A. Målgruppe: Alle (unntatt dommere)
• Praktisk ridning med senior-ryttere som demo-ryttere og Pether Markne som
trener.

B. Målgruppe: Alle autoriserte dressurdommere
• Dressurdommerkonferansen
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Eventuelt
Innføring av prosentklasse:
Det foreslås å innføre prosentklasse for de høyeste klassenivå VB – VA på E-stevner. Den
med høyest prosentresultat vinner (jfr FH Nivåklasser).
Ordningen vil gi utøvere muligheter til å konkurrere på det klassenivå de er. Det
erkjennes imidlertid også at en slik sammensatt klasse vil skape utfordringer for
dommerne.
Ponni kat I og II slås sammen:
Det vurderes å slå sammen kategoriene og kun operere med en klasse for ponni.
Landslagslederne, sammen med sportssjefen og grenen sprang, vil arbeide videre med
dette forslaget.
Nordisk møte:
Det er ønskelig at GU-D, DDK, TKr og landslagsledere gis muligheten til å gi sine innspill
til tema for dette møtet. De ber derfor om å få informasjon om dato for nordisk møte i
god tid i forveien i årene fremover.
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Kingsland Oslo Horse Show 2018:
Det vil bli satt opp dressurklasser under årets show.
Torsdag – kür (nasjonal klasse). Følgende utøvere blir invitert:
Senior: 3 beste fra NM 2018
Junior: 5 beste fra NM 2018
Ungrytter: 5 beste fra NM 2018
Fredag og lørdag:
Det inviteres 3-4 gode internasjonale ryttere som rir GP på fredag og kür på lørdag.
Det samarbeides med ansvarlige i KOHS om dette.
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