
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur (SU-D) 
Nr/år/dato: 03/2022/8. mars 
Tilstede: Unni Henriksbø, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen og Lise Oppegaard (SU-D). Janne 
Halstenshov (DDK). 
Referent: Turid Løken - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede:  
Meldt forfall: Arne Espen Dillan, Beate Sæland. 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./ år: Sakstittel: 

10/22 Status 

 Samlinger  

Storsamling 26-27. mars: Samling med overnatting for aldersbestemte grupper. 

Program utarbeides og sendes deltakerne ca én uke før samlingen. 

 
Rekrutteringssamling 26-27. mars: U25/Senior 
 
Regionale breddesamlinger: Alle alderskategorier, samt unghest. 
Sted: Tromsø/Målselv 
Dato: 28-29. mai  
Lokal kontaktperson: Hilde Løvhaug  
Trener: Louise Almlund Løkken 
 
Sted: Molde (NY) 
Må muligens utsettes til høsten 2022.  

 Digital dressurkonferanse  

Det vises til sak 05/22. 
Dato: 16. mars kl 1800 - 2100 
Sted: Teams 
Målgruppe: Alle dressurinteresserte  
 
Innhold:  

• Hestevelferd 

• Reglementsendringer KR IV 
 

Det er pt 106 påmeldte. Det er kommet inn noen spørsmål til faglig tema, i tillegg til 

innspill til «åpen post». Endelig tidsplan utarbeides og sendes deltakerne etter 

påmeldingsfristens utløp.  

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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 Fellesmøte dressur  

Dato/Tid: 4. April kl 1730 - 2030 

Informasjonsrunde/status fra respektive inviterte.  

Alle inviterte oppfordres til å sende inn saker som ønskes på agendaen.  

Innspill fra TKr: NRYF og Avlsforbundene. 

 Klassetilbud – stevnenivå 

Det innkalles til arbeidsmøte med ansvarlig for godkjenning av stevneinvitasjoner for 

opparbeiding av gode rutiner mht optimalisering av klassetilbudet gjennom året. 

Leder av SU-D og sportskoordinator deltar på møtet. 

 Webinar dressur 
Det vises til sak 05/22. 

11/22
  

Dressurprogrammer i engelsk versjon 
Arrangører har behov for dressurprogrammer i engelsk språkdrakt.  
Følgende løsning foreslås: 
 
FEI-programmer:  
Utenlandske dommere får utdelt engelsk versjon i tillegg til den norske. Viktig at 
arrangør gjør dommer særskilt oppmerksom på at vi har opprettholdt 4 karakterer 
for allment inntrykk. 
 
Nasjonale program (fom MC): 
De meste brukte (må avklares) prioriteres oversatt til engelsk og legges inn i Equipe. 
 
Nasjonale program (LD-LA): 
Det antas at vi har tilstrekkelig kapasitet blant norske dommere til disse 
klassenivåene. Programmene forblir dermed bare på norsk.  
 
Temaet settes opp som sak på fellesmøtet i april. 

12/22 Stevneveileder til arrangører/til dommere 

Stevneveilederen ønskes supplert med en egen veileder for nasjonale mesterskap. 
Informasjonsbrev til dommere må også oppdateres. Arbeidet er påbegynt. 

13/22 Dressurkonferansen 
Det vises til sak 03/22. 
Årets dressurkonferanse er delt opp i to deler: 
Del 1: 16. mars 2022 (digital) 
Del 2: 19-20. november (fysisk konferanse) 
 
Det er DDK sitt ansvar å avgjøre hvorvidt begge, eller bare del 2, skal være 
kompetansegivende for dressurdommere. DDK oppfordres til å gi sine innspill mht 
tema/opplegg for høstens konferanse (del 2).  
 
Begge konferanser er åpne for alle dressurinteresserte.  
 
Dressurkonferansen del 2 settes opp som sak på fellesmøtet 4. april. 

14/22 Informasjon om toppidrett dressur 
Sportskoordinator orienterte om pågående aktiviteter for landslag/satsingsgrupper: 
 

https://www.rytter.no/klubb/stevneavvikling
https://represent-rytter.s3-eu-west-1.amazonaws.com/files/KLUBB_Arrang%C3%B8rbrev-dressurstevner-2012.pdf
https://www.rytter.no/grener/dressur/landslag-dressur
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U21 
Landslagsledere har første kvartal gjennomført følgende: 

• Individuelle samtaler 

• Trenermøte 

• Treningssamling med programridning i februar, mars og april  
 
U25/Senior 
Treningssamling over to dager er gjennomført i Norge i februar. Tilsvarende 
gjennomføres i mars.  

15/22 Eventuelt 

 SU-D representanter HM  
11-13. mars: HM MA/VB/VA/PARA 
SU-D representant: Lise Oppegaard 
 
18-20. mars: HM ponni og MB hest 
SU-D representant: Ikke avklart 

 Dommeruttak og dommeroppsett nasjonale mesterskap 
Ansvarsforholdet for dommeruttak og -oppsett til nasjonale mesterskap må 
tydeliggjøres i 

- DDK sitt mandat  

- Mesterskapsveilederen (prosedyrebeskrivelse) 

 Honorar rekrutteringstrenere 
Våren 2022: 
Ingen endring i satsene første halvår.  
 
Høsten 2022: 
Honorarsatser skal revurderes før planlegging av høstens samlinger. 
Det skal i tillegg vurderes innføring av et fast beløp som kompensasjon for treners 
tidsbruk ved reise til samlingssted utenfor eget rideanlegg. 

 Kommunikasjon og arbeidsform 
Ved prosjekter i prosess oppfordres ansvarshavende til å ta direkte kontakt med 
impliserte parter.  
Formål: arbeidsbesparende, effektivisering.  

 Uttaksstevne UVM 
Det vises til sak 08/22. Tanum eller Epona vurderes. En snarlig avklaring må på plass. 

 Trekke seg midt under programmet 
DDK ønsker en klargjøring/informasjon om hvordan regelen skal håndheves. DDK 
oppfordres til å ta opp saken direkte med TKr v/ Torunn. 

 


