
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 01/2021/12. januar 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Andreas 
Schilbred, Arne Espen Dillan og Beate Sæland. 
Referent: Turid Løken - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede: Janne Halstenshov (representant for DDK) 
Meldt forfall:  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

01/21 Velkommen til nytt år v/ leder  
Et spesielt velkommen til våre nye medlemmer: 
Arne Espen Dillan: tlf 91839989 / aedillan@gmail.com 
Beate Sæland: tlf 97520378 / Beate_saeland@hotmail.com 

02/21
  

Sportsutvalg dressur 2021 
Sammensetning og arbeidsform 

Oppnevning av medlemmer til SU-D 2021 ble vedtatt på Forbundsstyret sitt siste 
møte i 2020. Tre medlemmer går ut av utvalget, mens to nye ble valgt inn (se sak 
01/21). Fullstendig oversikt over SU-D 2021 med kontaktdata er å finne på vår 
hjemmeside under grenen dressur.  
 
Sportsutvalget har jevnlige møter gjennom året. I tillegg avholdes et 
samarbeidsmøte med DDK, landslagslederne og TKr en gang hvert halvår; 
fortrinnsvis i april og september.  
 
Møteplan 

Forslag til møteplan er oversendt på mail til utvalgsmedlemmene. Hver især gir sin 

tilbakemelding på oppsatte datoer til sportskoordinator innen søndag 17. januar 

før den publiseres på vår hjemmeside under grenen dressur. 

03/21
  

Fordeling av ansvarsområder/arbeidsoppgaver 
Områder/oppgaver som engasjerer våre nye medlemmer spesielt: 

• Stevneplanlegging - gi råd og veiledning til stevnearrangører 

• Reglement 

• Stevnegodkjenning 

• Rekruttering/bredde 

• Samarbeid og dialog med regioner/kretser  
 
Endelig fordeling av ansvarsområder/arbeidsoppgaver utsettes til neste møte. 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
https://www.rytter.no/nryf/styreprotokoller/
https://www.rytter.no/nryf/styreprotokoller/
https://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/
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04/21 Reglementsendringer KR IV – status  
Et foreløpig utkast til reglementsendringer for 2021 ble innen fristen 31. desember 
2020, oversendt TKr. Vi har mottatt TKr sine kommentarer som ble diskutert og 
vurdert. Endelig utkast oversendes til TKr på avtalt dato 13. januar 2021.  

05/21 Handlingsplan 2021 
Det vises til sak 60/20. 
Utvalget planlegger for de samme aktiviteter som i 2020. I tillegg utvides 
aktivitetstilbudet med regionale breddesamlinger. Det planlegges for å kombinere 
disse med et møte m/ aktuelle kretser/klubber i regionen for synliggjøring av 
utvalgets arbeid og for økt samarbeid/dialog. I tillegg til våre rekrutteringstrenere 
vil representant(er) for SU-D delta på disse.  
 
Grunnet den fortsatt pågående pandemien, vil det ikke avholdes fysiske 
samlinger/konferanser våren 2021, men erstattes med webinarer med sportsfaglig 
innhold og digitale møter. 

06/21 Aktiviteter våren 2021 

 Rekrutteringsamlinger  
De planlagte rekrutteringssamlinger våren 2021 (sak 61/20) vil utgå og erstattes av 
webinarer grunnet pågående pandemi (se sak 05/21).  
 
Våre rekrutteringstrenere og ressurspersoner Vestlandet informeres. 
 
Digital vårmeny (webinarer) 
Forslag til tema: 

• Dressurdømming 

• Foring av hest 

• Egentrening 

• Kosthold/ernæring 

• Mental trening 

• Stevneforberedelser 

• Reglement (se «Reglementshjørnet» i bladet Hestesport) 

• Stevneplanlegging 

• Trening av hest 

• Hestevelferd 
 
Forslag foredragsholdere: 

• Rekrutteringstrenere  

• Utøvere 

• Dommere  

• Eksterne fagpersoner  
 
Utvalgsmedlemmer oppfordres til å sende inn andre forslag til tema og 
foredragsholdere til utvalgets leder. 
 
Hyppighet:  
Det er en ambisjon å gjennomføre 2 webinarer per måned i perioden februar/mars 
– mai 2021.  
 
Økonomi:  
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Webinarene skal være gratis for deltakerne.  
 
Høsten 2021 
Det planlegges for fysiske treningssamlinger høsten 2021. 

 Samlinger for unghest 
Treningssamlinger for unghest vil også utgå våren 2021 grunnet pågående 
pandemi. Alternative tilbud planlegges i samråd med utvalgets ressursperson for 
unghest og vår unghesttrener. 
 
Det avtales et møte med disse sammen med leder av SU-D og sportskoordinator 
for utforming av alternative aktiviteter. 

 Konferanser 
Grunnet den usikre smittesituasjonen i landet, er det besluttet at den planlagte 
dressurkonferansen 6-7. mars utgår (se sak 63/20). Isteden gjennomføres 
dressurkonferansen 2021 som følger: 
 
Del 1: Digital konferanse 7. mars kl 1400-1700 
Innhold:  

• Faglig tema 

• Reglementsendringer 2021 
 
Del 2: Fysisk dressurkonferanse i oktober 
Innhold:  

• Faglig tema 

• Praktisk del 
 
Arrangørkonferanse 
Denne avholdes høsten 2021; eventuelt som en del av dressurkonferansen – del 2. 

07/21 Eventuelt 

 Workshop 
Det vises til sak 53/20og 62/20. Den planlagte workshopen i november, deretter 
utsatt til 23. januar, må nå foregå digitalt grunnet smittesituasjonen. Fellesmøtet 
utsettes til april 2021. 
 
Prosjekt dressurdømming: 

• DDK og underprosjektgrupper legger frem sitt arbeid for innspill og diskusjon. 
 

Dato: 23. januar 
Tid: kl 1000-1300 
Sted: TEAMS 

 


