
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 02/2021/16. februar 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Arne Espen Dillan 
og Beate Sæland. 
Referent: Turid Løken - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede: Kristoffer Nyquist, Janne Halstenshov (representant(er) for DDK) 
Meldt forfall:  
Fravær: Andreas Schilbred 
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

07/21
  

Fordeling av ansvarsområder/arbeidsoppgaver 
Leder: Unni 
Reglement og kontaktperson DDK: Ingrid 
Rekrutteringssamlinger: Elizabeth og Lise 
Stevnerapporter, breddesamlinger: Arne 
Arrangørkontakt: Beate 
Godkjenning av stevneinvitasjoner: Andreas 
 
For øvrig bidrar alle ved konferanser og andre aktiviteter etter behov. 

08/21 Dressurkonferansen – del 1 
Viser til sak 06/21.  
Del 1 av dressurkonferansen gjennomføres som digital konferanse på TEAMS. 
 
Dato/tid: 7. mars kl 1400-1700 
Program:  

• Velkomsthilsen v/ generalsekretær Beate Heieren Hundhammer 

• Hesten som atlet – helse og prestasjon fra hovslagers perspektiv v/ hovslager 
Aksel Vibe 

• Reglementsendringer 2021 v/ Torunn Knævelsrud (TKr) 

• Åpen post 
 
Påmeldingen er åpnet og utvalgsmedlemmene oppfordres til å promotere 
konferansen. Påmeldingsfrist: 3. mars. 

09/21 Webinar våren 2021 
Viser til sak 06/21.  
Det planlegges for en serie webinar med ulike temaer gjennom vårsesongen 2021. 
Serien innledes med dressurkonferansen der det faglige temaet er «Hesten som atlet 
– helse og prestasjon fra hovslagers perspektiv».  Deretter tilbys et webinar hver 14. 
dag med følgende som tema: 

• Treningsplanlegging v/ Ann Cathrin Lübbe 

• Dressurdømming v/ Øivind Ødemotland 

• Reglementshjørnet v/ Torunn Knævelsrud 

• Mental trening v/ Kjersti Wigen 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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• Stevneforberedelser v/ Tine Øye 

• Kosthold og ernæring v/ Julia Kienin (Sunn Idrett) 
 
Utvalget ønsker at tilbudet skal favne bredt; på tvers av grener og nivå. 
 
Det skal utarbeides skjema for evaluering der det også gis mulighet til å komme med 
forslag til tema på fremtidige webinar.  

10/21 HM 2021 
NRYF/SU-D følger smittesituasjonen nøye og finner det ikke forsvarlig å gjennomføre 
hallmesterskapene på oppsatte datoer i mars. Mesterskapene utsettes dermed til 
høsten. Arrangørene meddeles beslutningen og bes samtidig komme med forslag til 
ny dato for sine respektive mesterskap. 

11/21 Unntaksregler 2021 

 Krav om oppstalling L-/E-stevner 

Utvalget ønsker å videreføre unntaksregelen fra 2020, der det lempes på kravet om å 

tilby oppstalling på eller ved stevneplassen for L- og E-stevner. Dette betyr ikke et 

forbud mot å tilby oppstalling. Men dersom det tilbys, må nødvendige 

smitteverntiltak være oppfylt. Lempingen omfatter ikke Norgesmesterskap og 

Hallmesterskap. Utvalgets standpunkt formidles til TKr. 

 Endrede krav til kvalifisering til mesterskap 
På grunn av den stadig pågående pandemien, ser utvalget nødvendigheten av å 
videreføre unntaksregelen, gjeldende i 2020, for kvalifiseringskravene for 
Norgesmesterskapene.  

Utvalgets oppfatning formidles til TKr og ber om at unntaksregelen fra 2020 
oppdateres og gjøres gjeldende også i 2021.   

Ovennevnte beslutning meddeles TKr og sportssjefen. 

12/21 Informasjon 

 Utvalg – seksuell trakassering og overgrep 
Forbundsstyret (FS) i Norges Rytterforbund vedtok i desember 2020 å nedsette et 
utvalg for å utfylle det eksisterende idrettslige regelverket når det gjelder seksuell 
trakassering og overgrep. Selv om idretten i en årrekke har hatt et grundig 
utarbeidet regelverk på området, er det likevel noen områder der det i praksis viser 
seg at det er behov for kompletterende retningslinjer for hvordan man skal håndtere 
personer som er straffedømt og/eller utelukket fra idretten. Utvalget er nå satt og 
godt i gang med sitt arbeid. SU-Ds leder er valgt inn i utvalget og ga en kort status for 
dette arbeidet. 
 
Nærmere beskrivelse av utvalgets arbeidsoppgaver og dets medlemmer er å finne på 
vår hjemmeside https://www.rytter.no/dette-er-utvalget/ 

 Reglementsendringer KR IV – status 
Revidert versjon av KR IV er mottatt fra TKr for korrekturlesning. Noen små 
bemerkninger er formidlet tilbake til TKr.  

https://www.rytter.no/wp-content/uploads/oppstallingle-1.pdf
https://www.rytter.no/wp-content/uploads/endrede-krav-til-kvalifisering-til-nm-i-2020-grunnet-korona-2.pdf
https://www.rytter.no/dette-er-utvalget/
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 Toppidrett 
Sportsavdelingen planlegger for en serie webinar med ulike tema, spesielt for våre 
utøvere på landslag/i satsingsgrupper. Unntatt er et webinar om kosthold og 
ernæring for rytter, som tilbys felles for alle grener og alle nivå. Foredraget er 
tilpasset aldersgruppene og gjennomføres på to kvelder hhv  

1) Onsdag 19. mai: målgrupe ponni/children/junior  
2) Torsdag 20. mai: målgruppeungrytter/U25/senior 

 Økonomi 
På grunn av pandemien, har utvalget hatt lavere aktivitet enn planlagt i 2020. 
Ubrukte midler fra 2020 blir dermed overført til 2021. Det er tidligere (i 2020) 
besluttet at arrangør av NM Lag tildeles kr 10 000,- i arrangementstøtte. 

13/21 Eventuelt 

 Identifikasjon 
Sportsutvalgets medlemmer ønsker et ID-kort som skal bæres godt synlig ved 
deltakelse på aktiviteter der de representerer SU-D. Administrasjonen meddeles 
ønsket. 

 


