
 

 
 

Møtereferat 
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur (telefonmøte) 
Nr/år/dato: 01/2020/8. januar 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Iril Ulvøen,  
Veronica R Sveen, Christian Kolstad. 
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent) 
Andre til stede: Janne Halstenshov (DDK) 
Meldt forfall: Andreas Schilbred 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: 

 

Sakstittel: 

01/20 Velkommen til nytt år v/ leder  
Et spesielt velkommen til våre nye medlemmer: 
 
Christian Kolstad og Veronica Ranheim Sveen  
 
Kontaktdata SU-D medlemmer finnes her: 
https://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/ 
 

02/20 Kompetansehelgen 2020 – status 
Lørdag 11. januar: 
Fellesdel kl 1000-1300. 
 
Det vil bli registrering fra kl 0900.  
 
Dressurkonferansen starter kl 1400 der SU-Ds leder ønsker velkommen. Det bør 
informeres om at dialog med deltakerne er ønskelig og åpne opp for spørsmål fra salen 
underveis. 
Sportsutvalget ansvarlig for formidling av vårt rekrutteringsarbeid. Alle våre tre 
rekrutteringstrenere vil også være tilstede for å gi sine innspill om 
rekrutteringsarbeidet, samt svare på spørsmål fra salen. 
 
Det vises for øvrig til kompetansehelgens program 
https://www.rytter.no/kompetansehelgen-2020-dressur/ 
 
Søndag 12. januar: 
Foredrag Bjarne kl 0900-1100. 
 
Tidsrammen for foredraget til Torunn opprettholdes (kl 1115-1230). 
Innhold:  

• Reglementsendringer 2020 (KR I og KR IV) 

• Smittevern 
 
Åpen post: 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
https://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/
https://www.rytter.no/kompetansehelgen-2020-dressur/
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Dressurkonferansen 
Det minnes om anledningen til å melde inn saker som ønskes belyst. 
 
Dressurdommerkonferansen  
Det etterspørres om DDK har mottatt saker som ønskes belyst i løpet av konferansen.  
 

03/20
  

Reglementsendringer KR IV – status  
SU-Ds innspill til reglementsendringer er sendt inn innen fristen og kommentarer, som 
tas til etterretning, er mottatt. 
 
Tilleggskommentarer når det gjelder Unghestklassene må tydeliggjøres som følger: 
Klassene skal være åpne for respektive alderskategori, samt for ett år eldre hopper, 
forutsatt at de har godkjent avlskreditt. Dette betyr at de må kunne dokumentere føll 
eller minimum fullbyrdelse av 8 måneders drektighet. 
 

04/20 Informasjon om toppidrett dressur 
Utvalget ønsker jevnlig informasjon om aktivitet på landslag/satsingsgrupper alle 
alderskategorier. Dette innføres derfor som et fast punkt på møtene fremover. 
Sportskoordinator vil være bindeleddet mellom SU-D og Landslagsledelsen og vil være 
ansvarlig for å formidle informasjonen.  
 

05/20 Samlinger våren 2020 
Første planlagte rekrutteringssamling er 1-2. februar:  

• Hos Tine for P/Ch/JR/UR  

• Hos Siril for U25/Senior  
 
Første planlagte unghest-samling Østlandet er 18-19. januar. Påmelding i gang. 
 
Videre behandling av saken utsettes til neste møte. 
 

06/20 Sportsutvalget dressur 2020 
Sportsutvalget dressur ønsker jevnlige møter gjennom året. I tillegg avholdes ett 
samarbeidsmøte med DDK og Landslagsledelsen i april og ett samarbeidsmøte med 
DDK, Landslagsledelsen og TKr i september.  
 
Sportsutvalgets arbeidsform og oppsett av endelig møteplan utsettes til neste 
ordinære møte som finner sted onsdag 29. januar kl 1630 -1930 på Ullevål. 
 

07/20 Fordeling av ansvarsområder/arbeidsoppgaver 
Utsettes til neste møte. 
 

08/20 Eventuelt 

 Konferanse høsten 2020: 
Utvalget vil vurdere behovet for en konferanse høsten 2020 i form av en 
arrangørkonferanse el. Temaet tas opp igjen etter en evaluering av Kompetansehelgen 
2020. 
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 Samling under Norwegian Horse Festival: 
Samlingen er initiert av NRYF v/ sportsavdelingen og erstatter tidligere årlig samling i 
januar for ryttere alle grener som ble avholdt på Norges Idrettshøgskole. Nå vil også 
NRYFs samarbeidspartner Agria være delaktig i utforming av programmet, samt 
gjennomføringen. Sportskoordinator orienterte om endringene og det oppsatte 
program for samlingen: 

• Velkommen v/ sportssjef Nina Johnsen (5 – 10 min) 
• «Grunnridning og løsgjorthet» v/ berider Lillian Grepne (60 min) 
• #Stopp Halthet v/ veterinær Lars Moen og hovslager Aksel Vibe (25 min) 

[Introduksjon v/ Marianne Broholm Einarsen (adm.dir Agria Norge)] 
• «Trening for ryttere» v/ fysioterapeut og dressurrytter Line Synnøve Larsen m/ 

Helena Liholt Gulli (55 min)  
• Hvordan fysisk- og mental trening kan bedre sitsen og 

samspillet med hesten.  
• Innlæring av øvelser som kan gjøres hjemme. (Det er ikke 

nødvendig med treningstøy.)  
• Hvordan hjerne og kropp henger sammen når det gjelder 

prestasjon for hest og rytter. (Eks: Øvelse med mindfulness)  
• Oppsummering og lansering av Agria Naturbane (10 min) 

 
Det vil bli innlagte pauser etter behov. 

 
 

 


