
 

 
 

Møtereferat 
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 03/2020/26. februar 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen, Elizabeth Farbrot. Christian Kolstad, 
Andreas Schilbred, Iril Ulvøen og Veronica Ranheim Sveen (deltok via Teams)  
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede: Janne Halstenshov (DDK) 
Meldt forfall:  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./
år: 

 

Sakstittel: 

16/20 Aktivitetsplan SU-D 2020  
Aktivitetsplanen for SU-D 2020, som inkluderer både møteplan for SU-D og aktiviteter i 
utvalgets regi, ble gjennomgått og arbeidsoppgaver fordelt. 

 Rekrutteringssamlinger Østlandet: 

7-8. mars: Aldersbestemte grupper hos Tine Øye 

14-15. mars: U25/Senior hos Stall Helljesen 

 Teorisamlinger Østlandet: 

4. mars: Ullevål 

29. april: Ullevål 

 Programtrening: 

Utvalget ønsker å kunne tilby samlinger med programridning for aldersbestemte grupper 

både på Østlandet og Vestlandet i løpet av våren 2020. 

 Nasjonale mesterskap: 

SU-D ønsker å være bidragsytere etter behov til våre arrangører av nasjonale mesterskap 

i 2020. Her følger oppsett med kontaktperson for hvert enkelt mesterskap. Til HM er det 

forventet at SU-Ds kontaktperson er tilstede ved premieutdeling på mesterskapets siste 

dag. (FS-medlem er representert under NM.) 

DATO MESTERSKAP SU-D kontaktperson 

20-22. mars HM MA/VB/VA/FH Elizabeth Farbrot 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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28-29. mars HM ponni og MB  Elizabeth Farbrot vurderer. Unni 

Henriksbø reserve. 

26-30. august NM Individuelt Unni Henriksbø 

18-20. september NM Lag Ingrid Jacobsen 

Ikke avklart HM Unghest Christian Kolstad 

 

17/20 Handlingsplan post 3 2020  
Rytterpolitisk dokument med tilhørende strategipunkter, skal danne utgangspunktet for 
alle planlagte aktiviteter. Utvalget er bedt om å lage en handlingsplan for 2020 som 
inneholder utvalgets aktiviteter for barn og unge, med tilhørende kostnadsoverslag. 
SU-Ds planlagte aktiviteter for barn og unge i 2020 er: 
 

▪ Rekrutteringssamlinger aldersbestemte grupper og U25/Senior 
▪ Teorisamlinger vår og høst 
▪ Arrangørkonferanse høst 

 
Skjema fylles ut og sendes administrasjonen innen svarfristen 10. mars. 
 

18/20  Reglementsendringer 2021 
Det vises til møtereferat 02/20, sak 15/20. Det skal utarbeides en prosessbeskrivelse for 

reglementsendringer KR IV som følger: 

1. Det utlyses primo august en oppfordring om innspill til reglementsendringer på 
alle våre digitale flater.  
Forslagsfrist: 1. september 

2. SU-D samler inn og koordinerer alle endringsforslag. Forslagsstillers rolle ønskes 
definert (for eksempel utøver, trener, dommer, teknisk personell,foresatt oa.) 
Frist: 6. september 

3. Fellesmøtet høst mandag 7. september (SU-D, DDK, TKr, Landslagsledere):  
Gjeldende reglement og innkomne endringer diskuteres. Endringer foreslås.  

4. SU-D koordinerer alle endringsforslag. 
5. Utkast sendes til DDK (og evt andre relevante parter etter behov; som for 

eksempel stewardkomiteen, avlsforbund etc) for innspill. 
6. SU-D ansvarlig for å sende endelig utkast til TKr innen fristen 31. desember 2020. 

 

19/20 Økonomi 
Utgikk. 
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20/20 Informasjon om toppidrett dressur 
Norwegian Horse Festival er vel gjennomført. Norske utøvere til start i CDI3* (lille- og 
storetur) og i alle aldersbestemte klasser CDIP (1), CDIJ (2), CDIY (3; hvorav en med Wild 
Card fra Agria).  
U25/Senior:  
Landslagsleder Pether Markne har gjennomført to utvidede treningssamlinger så langt i 
år. Utvelgelse av utøvere til satsingsgrupper og landslag for 2020 antas å være klart 
senest i april.  
Junior/Ungryttere:  
Landslagsleder Kjell Myhre vil gjennomføre en samling over 2 dager 7-8. mars, bestående 
av en teorisamling på NIH (lørdag) og programtrening (søndag). 
Ponni/Children:  
Administrasjonen har mottatt søknader til ny landslagsleder ponni/children og er i gang 
med ansettelsesprosessen.  

21/20 Eventuelt 

 Oppnevning av DDK-medlemmer (rev. 25. mars): 
Det vises til møtereferat 02/20, sak 12/20 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. 

 Innspill til Stevneutvalget: 
Etter anbefaling fra møte i Teknisk komité høsten 2019, har Forbundsstyret satt ned et 
utvalg som skal se overordnet på stevneøkonomi, stevnekvalitet og kostnader for 
deltakelse. Utvalget skal også se på hvordan man kan forenkle stevnegjennomføring for 
både arrangør og deltaker. Utvalget ledes av NRYFs visepresident Ingvild Østli. 
 
Utvalget er i gang med sitt arbeid og klubber og kretser/regioner er oppfordret til å 
komme med sine innspill om temaet. Frist for innspill: 8. mars 
 
Sportsutvalg dressur vil vurdere å gi sine innspill til utvalget, selv om SU ikke har mottatt 
en spesifikk oppfordring. 
 

 
 


