
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 01/2022/11. januar 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen. 
Referent: Turid Løken - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede: Janne Halstenshov (representant for DDK) 
Meldt forfall: Arne Espen Dillan, Beate Sæland 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

01/22 Velkommen til nytt år  
Leder innledet utvalgets første møte i 2022 med å ønske velkommen til et nytt år og 
med en forhåpning om at utvalgets aktiviteter kan gjennomføres som planlagt.  
Andreas Schilbred har dessverre valgt å tre ut av sportsutvalget fom 2022. Vi takker 
Andreas for utmerket innsats og engasjement for dressursporten gjennom en 
årrekke. Vi er også glade for at han stiller seg til disposisjon med sin kunnskap ved 
behov.  
Det var ingen nye søkere til sportsutvalget for 2022 og øvrig sammensetning er 
dermed uendret. 

02/22 Sportsutvalg dressur 2022 

 Fordeling av ansvarsområder/arbeidsoppgaver  
Unni: Leder 
Ingrid: Resultatgodkjenning/SU-Ds kontaktperson DDK/Samlinger 
Lise: Rekruttering/Bredde/Samlinger 
Elizabeth: Rekruttering/Bredde/Samlinger 
Arne Espen: Godkjenning av stevneinvitasjoner/Bredde/Samlinger 
Beate: Arrangørkontakt/Godkjenning av stevneinvitasjoner (avlaster for Arne Espen) 
 
Vegard: Ressursperson unghest tilknyttet SU-D, men ikke en del av utvalget: 

➢ Ressursperson unghest har hovedansvaret for våre unghest-samlinger. 
Inviteres til møte i utvalget én gang hvert halvår eller hyppigere ved behov. 
Inviteres til neste utvalgsmøte 8. februar.  

 Møteplan 

Fast møtedag: Tirsdag 

Møteform: Alternering mellom digitale og fysiske møter. 

 

Møteplanen for 2022 er godkjent, dog med forbehold om eventuelle endringer. 

03/22 Aktiviteter våren 2022 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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 Regionale breddesamlinger 
Regionale breddesamlinger er et lavterskel-tilbud, der kriteriet for deltakelse er at 
man er eller ønsker å bli konkurranserytter. 
Det planlegges for følgende samlinger våren 2022: 
 
Trøndelag:  
Sted: Bruråk 
Dato: 2. – 3. April  
Målgruppe: Alle aldersgrupper 
 
Troms: 
Sted og dato ikke avklart.  
 
For nærmere opplysninger om tilbudet, samt påmeldingsinformasjon, henvises til vår 
hjemmeside under fanen dressur/menypunkt rekruttering. Denne siden oppdateres 
fortløpende. 

 Rekrutteringsamlinger 
Det planlegges for gjennomføring av rekrutteringssamlinger følgende steder våren 
2022: 
 
Rogaland: 
Sted og dato ikke avklart.  
 
Sandnes og Jæren 
Sted: Hos Kirsti Svaboe (Equito), Soma 
Dato: 26. – 27. februar  
Målgruppe: Alle aldersgrupper og unghest 
Trener: Ellen Birgitte Farbrot  
Stedlig kontaktperson: Kirsti Svaboe 
SU-Ds kontaktperson: Unni Henriksbø 
 
Møre og Romsdal 
Sted: Moldegaard 
Dato: 5. – 6. mars  
Målgruppe: Alle aldersgrupper og unghest 
Trener: ikke avklart 
Stedlig kontaktperson: Torill Børdal  
SU-Ds kontaktperson: Unni Henriksbø 
 
Viken 
Sted: Stall Helljesen 
Dato: 5. – 6. februar OG 5. – 6. mars 
Målgruppe: U25/Senior 
Trener: Siril Wethal Helljesen 
 
Sted: Hos Tine 
Dato: 5. – 6. februar OG 5. – 6. mars 
Målgruppe: Ponni/Children/Junior/Ungrytter 
Trener: Christine (Tine) Øye 
 
Sted: Tune ridesenter (helge-samling m/ overnatting) 

https://www.rytter.no/grener/dressur/rekruttering
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Dato: 26-27. mars  
Målgruppe: P/Ch/JR/UR med ambisjon om å starte NM inneværende. 
Innhold: Ridetrening og teori 
Trenere på samlingen er ikke avklart. 
 
For nærmere opplysninger om tilbudet, samt påmeldingsinformasjon, henvises til vår 
hjemmeside under fanen dressur/menypunkt rekruttering. Denne siden oppdateres 
fortløpende. 

 Samlinger for unghest  
Utvalget håper å kunne tilby samlinger for unghest våren 2022 etter nærmere avtale 
med ressursperson for unghest. 

 Konferanser 
 
Dressurkonferanse 
Konferansen gjennomføres etter samme modell som i 2021: 
 
Del 1: Digital konferanse  
Dato: 16. mars kl 1800-2100 
Sted: Teams  
Målgruppe: Alle  
Innhold: Faglig tema, reglementsendringer, åpen post 
Forslag til faglig tema: «Hestevelferd – fra stewardperspektiv»  
 
Del 2: Fysisk dressurkonferanse (ingen live-streaming) 
Dato: 19-20. november (m/ forbehold) 
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm (ikke avklart) 
Målgruppe: Alle 
Innhold:  

• Faglig tema 

• Praktisk del 

• Åpen post 
 
Arrangørkonferanse 
Dato: 8. november (m/ forbehold) 
Sted: Teams 
Innhold: 

• Felles del 

• Grenspesifikk del 

 Webinar 
Sportsavdelingen i NRYF står ansvarlig for en rekke webinarer våren 2022. Dette 
tilbudet er åpent for alle, uavhengig av gren. I tillegg ønsker SU-D å tilby følgende 
dressurspesifikke webinarer: 
 
Reglementshjørnet  
Tema: Spesifikke tema fra KR IV 
Dato: I forbindelse med dressurkonferansen – del 1 (se punktet over). 
Foredragsholder: Torunn Knævelsrud 
Målgruppe: Alle dressurinteresserte 
 
Dressurdømming og dommerens rolle og oppgaver 

https://www.rytter.no/grener/dressur/rekruttering
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Dato: 4. april 
Sted: Teams 
Foredragsholder: Øivind Ødemotland 
Målgruppe: Alle dressurinteresserte 

04/22 Eventuelt 

 Sammensetning DDK 2022 
Det er behov for ytterligere ett medlem inn i DDK så snart som mulig. Ny 
rekrutteringsprosess igangsettes omgående. 

 Dressurprogram 
Det er mottatt mail fra Torunn 28.12 angående dressurprogram for 2022: 

• Oppdatering av FEI-program ihht FEIs program 

• LB-program for unghest (nytt) 

• LD-program (LD:2) tilpasset 20 x 60 m ridebane. 
 
Utvalget var positive til innspillene. Sportskoordinator formidler dette til Torunn.  

 Kurslæreraspirantutdanningen 
Utvalget ble orientert om prosessen av DDKs representant. Det er mottatt 4 søkere 
og intervju er gjennomført med samtlige. Etter en samlet vurdering, ble to av 
søkerne valgt ut. Disse starter nå på utdanningsløpet til kurslærer. Det er på 
nåværende tidspunkt, dessverre ikke kapasitet til å utdanne flere enn to.  

 Fast Track dressurdommerutdanning 
Fast Track dressurdommerutdanning er et prøveprosjekt og har til hensikt å gi særlig 
kompetente ryttere på Grand Prix nivå, anledning til et raskere 
dommerutdanningsløp oppover i gradene. DDK har utarbeidet et utkast til 
gjennomføringsmodell, inkludert opptaks- og ridekrav, og ønsker utvalgets 
tilbakemelding på dette.  
 

 


