
 

 
 

Møtereferat 
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 02/2020/29. januar 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen, Elizabeth Farbrot. Christian Kolstad og 
Veronica Ranheim Sveen (på tlf).  
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede: Janne Halstenshov (DDK) 
Meldt forfall: Andreas Schilbred, Iril Ulvøen 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: 

 

Sakstittel: 

09/20 Kompetansehelgen 2020 – evaluering 
Det er sendt ut evalueringsskjema til alle deltakere på Kompetansehelgen. 
Utvalgsmedlemmer er en del av denne spørreundersøkelsen.  
 
Her er utvalgets innspill til forbedringer av konferanser av denne typen: 
 
Organisatorisk: 

• Ugunstig plassering av innsjekk 

• Delte meninger om styrt bordplassering  

• Organisering av bordplassering må forbedres 
 
Faglig innhold fellesdel: 

• Veldig bra 

• Gode tilbakemeldinger på interaktiv sesjon 
 
Forslag til forbedringer: 

• Organisere fag-tema som «work-shop» der deltakerne fritt kan velge mellom 
ulike tema. Krever god organisatorisk tilrettelegging. 

• Egne tilbud for de aldersbestemte utøvere med fag-spesifikke tema spesielt 
egnet og tilrettelagt for denne aldersgruppen. 

 

 Dressurkonferansen  
DDK generelt fornøyd med gjennomføringen av sin konferanse. Spesielt påpekes som 
nyttig med en evaluering av dommermøterapportene; deres hensikt og anvendelse. 
Det viser seg at større dommeravvik gjør seg især gjeldende i LB og MB. Dette antas å 
ha en sammenheng med skifte av autorisasjonsgrad fra LC til LB (fra DDA til DD1) og 
tilsvarende fra LA-MB (fra DD1 til DD2). 
 

10/20 Samlinger våren 2020 
Rekruttering:  
Planen for vårens rekrutteringssamlinger er klar. I tillegg ønskes en samling 
gjennomført i Bergens-området. 
 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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Videre er det ønskelig å kunne gi et tilbud om programtrening våren 2020. Primært på 
Vestlandet, men også evt på Østlandet. Det åpnes opp for at utøvere på 
landslag/satsingsgruppe kan delta ved ledig plass. Det konfereres med respektive 
landslagsledere for aldersbestemte grupper om dette.  
 
Teori-samlinger våren 2020: 
Dato: 4. mars og 29. april 
Tidspunkt: 1800 -2000 
Tema: Fysisk og mental trening for dressurryttere 
 
Forslag foredragsholder: Marius Dammyr som må kontaktes. 
 
Det legges opp til at samlingene streames til steder der en større gruppe deltakere 
samles. Dette må opplyses om på forhånd. 
 
Unghest: 
Vårens plan for unghestsamlinger på Østlandet er klar og publisert på vår hjemmeside. 
Samlinger for unghest i øvrige deler av landet inngår i SU-Ds ordinære tilbud om 
rekrutteringssamlinger. 
 
Synliggjøring av rekrutteringssamlinger: 
Deltakere på våre samlinger må være forberedt på å bli tatt bilde av/filmet. Dersom de 
reserverer seg, må de gi beskjed. Dette må legges til i invitasjonen ved samlinger 
fremover. 
 

11/20
  

Sportsutvalget dressur 2020 
Sammensetning og arbeidsform: 

Det legges opp til utvalgsmøter en gang i måneden (med unntak av sommermåneden 
juli), dog med det forbehold at enkeltstående møter kan utgå dersom behovet ikke er 
tilstede. Det er utarbeidet en møteplan for 2020.  

Fordeling av ansvarsområder/arbeidsoppgaver: 

Nye utvalgsmedlemmer får følgende ansvarsområder: 
 
Christian Kolstad: Rekruttering  
Veronica Ranheim: Godkjenning av stevneinvitasjoner i samarbeid med Andreas.  
 
Øvrige medlemmer fortsetter med sine respektive ansvarsområder. 
 

12/20 DDK  
Sammensetning og oppnevning 2020 og – 21 (rev. 25. mars): 
Det vises til møtereferat 03/20, sak 21/20 og møtereferat 04/20, sak 27/20. 
 
Det er oppdaget saksbehandlingsfeil av denne saken. Det vises til sak 27/20 
«Oppnevning DDK medlemmer, samt leder 2021» for nærmere informasjon. 

13/20 Økonomi 
Gjennomgang av regnskap SU-D for 2019 utsettes til neste møte. 
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Det skal rapporteres på SU-D sin handlingsplan for 2019, både når det gjelder 
anvendelse av tildelte post 3 midler, samt graden av gjennomføring av planlagte tiltak. 
 

14/20 Informasjon om toppidrett dressur 
Pether Markne har tiltrådt som ny landslagsleder i dressur for U25- og senior-ryttere. 
Han vil i løpet av våren velge utøvere til satsingsgrupper og landslag for 2020. Pether 
vil følge opp våre utøvere i gruppene med jevnlige treningssamlinger, samt ivareta god 
kommunikasjon/dialog med utøverne.  
Landslagsleder for ponni og children, Lillann Jebsen, har tiltrådt som 
utviklingskonsulent i administrasjonen fra februar 2020. Lillann vil ivareta sine 
arbeidsoppgaver som landslagsleder i perioden frem til ny landslagsleder for ponni og 
children er ansatt.  
 

15/20 Eventuelt 
Innspill ad prosessen med reglementsendringer: 
DDK ønsker i større grad å være delaktig i den årlige revideringen av KR IV. 
 
Følgende prosess foreslås implementert:  

1. Det utlyses ønske om innspill til reglementsendringer på alle våre digitale flater 
(feks medio august). 

2. Fellesmøtet høst (SU-D, DDK, TKr, Landslagsledere):  
Gjeldende reglement diskuteres og endringer foreslås. 

3. SU-D samler inn og koordinerer alle endringsforslag. 
4. Utkast sendes til DDK for innspill. 
5. SU-D ansvarlig for å sende endelig utkast til TKr innen fristen. 

 

 


