
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 04/2021/11. mai 
Tilstede:  
SU-D:Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Arne Espen Dillan og 
Beate Sæland. 
SU-Para (under sak 20/21): Hege Sætre, Anita G. Johannessen, Constance Hauser og Martine 
Bukier Thorsen (NRYF sportskoordinator SU-Para) 
Referent: Turid Løken (NRYF sportskoordinator dressur) 
Andre til stede: Janne Halstenshov (representant for DDK) 
Meldt forfall: Andreas Schilbred 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

20/21 Samarbeidsmøte SU-D og SU-Para (kl 1730-1815) 
Etter en kort presentasjonsrunde av medlemmer i begge utvalg, ga respektive ledere 
en orientering om aktuelle oppgaver/aktiviteter i sitt utvalg: 

 
SU-D:  
Utvalgets hovedaktiviteter: 

• Rekrutteringssamlinger (m/ praktisk ridning og teori) 

• Unghestsamlinger 

• Konferanser 

• Tett samarbeid med DDK, landslagsledelsen i dressur og TKr. 
 
Gjennomført våren 2021: 

• Webinar-rekke; åpen for alle utøvere i alle grener. 

• Digitalt dialogmøte for alle kretser med deltakelse av 1-2 
styrerepresentanter fra hver krets.  

 
SU-Para: 

• Rekrutteringssamlinger (Rauland, Midt-Norge/Trøndelag) 

• Lanserer i 2021 et nytt tiltak - Paradressur Cup – for å rekruttere flere 
konkurranseryttere 

• Tilbyr klassifisering 

• Planlegger webinarer høsten 2021 med tema spesielt for pararyttere.  
 
Utvalgenes fellesnevnere: 

• Nasjonale stevner og mesterskap (HM og NM). 

• Klassetilbud vs behov:  
Jobbe for å optimalisere klassetilbud/tilgjengelighet i lys av antall 
utøvere/konkurrenter. Tilgjengelighet anses som viktigere enn antall 
konkurrenter.  

 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
https://www.rytter.no/artikler/paradressur-cup-2021
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• Webinarer:  
Mange aktuelle tema med sammenfallende interesser/behov. 

 

• Konferanser (dressurkonferanse/arrangørkonferanse): 
Oppfordrer SU-Para til et aktivt samarbeide i forbindelse med planlegging og 
gjennomføring av konferansene. 

 

• Samarbeidsmøter:  
Det foreslås å avholde samarbeidsmøter hvert halvår på regulær basis.  

21/21
  

Terminlisten  
Det er den siste tiden kommet ønske fra flere arrangører om flytting av stevner som 
skulle ha vært gjennomført i løpet av den nærmeste tiden. Smittesituasjonen gir 
endringer på kort varsel. 

22/21
  

Styringsgruppe PDD (prosjekt dressurdømming) 
Presentasjonen fremlagt på fellesmøtet i juni 2020.  
Det vurderes opprettet en styringsgruppe for prosjektet. 
 
«Fast track» dressurdommerutdanning er klar til lansering. Hvem som skal ha 
autoritet til utvelgelse av kandidat(er) er ennå ikke avklart.  
 
Det skal produseres videosnutter av dressurøvelser. Filming skal gjennomføres våren 
2021.  

23/21 Oppfølging av digitalt møte for rytterkretser våren 2021 
Det vises til sak 16/21. Hovedfokus for møtet: Samarbeid og samhandling. 
 
Møtet ble gjennomført med god oppslutning fra tilnærmet alle kretser og med 
mulighet for alle til å formidle lokale erfaringer og synspunkter på muligheter for 
samarbeid både på tvers av kretser og med sportsutvalg og administrasjonen i tiden 
fremover. 

24/21 Informasjon toppidrett 
Norsk utøver i dressur – Ellen Birgitte Farbrot – har greid første kvalifisering til OL 
Tokyo 2020. Neste mulighet (andre kvalifisering) førstkommende helg.  
 
Vi har noen U25-/seniorutøvere som har valgt å reise til Danmark for opphold av 
lengre varighet. Målsettingen er trening for landslagsleder Pether Markne, samt et 
bedre utgangspunkt for start på nasjonale og internasjonale stevner. 
 
Det gjennomføres en samling for aldersbestemte landslag/satsingsgrupper, i tillegg 
til enkelte utvalgte JR-/UR-utøvere.  
Innhold: Programridning med tre dommere. 
Målsetting: Danne grunnlaget for uttak til NBC/EM. 
 
NBC går som planlagt i Ypäjä (FIN) i juni. 

25/21 Eventuelt 

 


