
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 03/2021/16. mars 
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, Andreas Schilbred og Beate Sæland. 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

14/21 Evaluering Dressurkonferansen – del 1 
Konferansen ble gjennomført digitalt med hele 319 påmeldte. 
 
Program: 

• Hesten som atlet v/ hovslager Aksel Vibe 
• Helse og prestasjon fra hovslagers perspektiv 
• Reglementsendringer 2021 v/ Torunn Knævelsrud 
• Åpen post 

 
Evalueringsskjema ble sendt ut til alle påmeldte i etterkant av konferansen. 
Evalueringen viser svært positive tilbakemeldinger, samt gode innspill til forbedring og 
utvikling, som utvalget tar med seg i sitt videre arbeid. 

15/21 Status webinar våren 2021 
Alle webinar innledes av SU-Ds leder og inkluderer en presentasjon av SU-Ds 
medlemmer og sportskoordinator dressur (foredragsholder presenterer seg selv) og 
avrundes med informasjon om de kommende webinarer våren 2021. 
 
Det har så langt vært svært god respons på tilbudet og mange påmeldte til hvert 
enkelt webinar. Det er endret foredragsholder for webinaret om mental trening. Ny 
foredragsholder er Frank Abrahamsen (NIH). 
 
Etter den positive responsen på vårens tilbud av webinarer, er dette et tilbud som 
også ønskes opprettholdt i fremtiden. For høsten er det ønskelig at det utarbeides en 
samlet og enhetlig plan for tilbudet, på tvers av nivå og grener, og der også det som er 
spesifikt for dommere og trenere er inkludert. 
 

16/21 Digital konferanse for rytterkretser våren 2021 
Det vises til utvalgets tidligere planer (høsten 2020), der økt samarbeid og 
samhandling med rytterkretsene er ønsket. 
 
SU-D, sammen med DDK, vil nå ta et initiativ til et digitalt møte (TEAMS) der alle 
rytterkretser inviteres til gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling med deltakelse 
av 1-2 styrerepresentanter per krets. 
 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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Program: 
• Lokale utfordringer – hvordan kan vi støtte og samarbeide? 
• Rekruttering og tiltak 
• Kompetansebehov lokalt 
• Teknisk personell 
• Trenere  
• Økt samarbeid om kompetanseheving lokalt og regionalt 

 
Hver krets oppfordres til å presentere sine aktiviteter i grenen dressur. Estimert 
tidsbruk per krets: 5 min. 
 
Dato: Tirsdag 27. april 
Tid: 1800-2000 
 
Det lages invitasjon og påmeldingsinformasjon som sendes til alle kretser. 
Påmeldingsfrist: torsdag 22. april.  

17/21 Informasjon toppidrett 
I mangel av stevner for å vurdere potensielt nye utøvere inn i respektive 
satsingsgrupper, har våre landslagsledere tatt initiativ til følgende: 
 
Digitalt møte på TEAMS (åpent for alle interesserte) der landslagslederne redegjør 
kort for: 

• Hva som kreves for å være med i satsingsgruppen for sine respektive 
aldersgrupper 

• Hva det innebærer å være i satsingsgruppen 
 
Utøvere, som etter dette informasjonsmøtet, anser seg for å være på et tilstrekkelig 
nivå for en plass i respektive satsingsgrupper, bes om å 

• Fylle ut interesseskjema 
• Sende inn videosnutt av en trening til respektiv landslagsleder 

 
Alle som har sendt inn skjema og video får en tilbakemelding fra respektive 
landslagsledere. 

18/21 Samarbeid med SU-Para 
SU-D og SU-Para har mange sammenfallende aktiviteter som 

• Stevner 

• Felles NM (NM for to grener) 

• Webinar 

• Konferanser 

 

SU-D ønsker derfor å invitere SU-Para til idédugnad med henblikk på fremtidig 

samarbeid og tettere dialog: 

 

Tirsdag 11. mai kl 1730 – 1830 på Teams 

 

SU-Para forespørres om interesse for et slikt møte via deres sportskoordinator.  

19/21 Eventuelt 
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 Uttak Falsterbo Horse Show 2021 

Det vises til dagens uttaksordning. Denne ordningen, i en tid med en pågående 

pandemi, er en utfordring for våre utøvere med unghest(er) som er stasjonert i 

utlandet. Alternative kvalifiseringsregler (unntaksregel) bør derfor vurderes.  

 
Det konfereres med SU-D sin ressursperson på Unghest om dette.  

 Fellesmøte dressur (SU-D, DDK, TKr og landslagsledere: 

Dato: Tirsdag 13. april 

Tid: Kl 1800 – 2000 

Digitalt møte: Teams 

 

Forslag til agenda: 

• Informasjonsrunde (status) 

• Sportslig utvikling - utfordringer og muligheter i en pandemi 

o Aktiviteter og mesterskap 

• Vårt konkurransereglement i et fremtidsperspektiv 

• Dressurkonferansen - del 2/2021 

 Informasjon fra DDK 

Leder av DDK ga en kort statusrapport om følgende tema:  

• Prosjekt dressurdømming 

• Dommerlister 2021 

• Planlagte dommerkurs  

• 4-årsprogrammet  

 

Informasjon fra DDK ønskes som fast punkt på hvert møte fremover. 

 
 
  
 
 


