
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur (SU-D) 
Nr/år/dato: 04/2022/10. mai 
Tilstede: Unni Henriksbø, Elizabeth Farbrot, Arne Espen Dillan, Beate Sæland, Ingrid Jacobsen 
og Lise Oppegaard (SU-D). Janne Halstenshov (DDK). 
Referent: Turid Løken - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede:  
Meldt forfall: 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./ år: Sakstittel: 

16/22 Status 

 Dressurprogrammer i engelsk versjon 

Det vises til sak 11/22.  

Enkelte av våre arrangører har tilkjennegitt at de har behov for/ønsker å benytte 

utenlandske dommere på nasjonale stevner. Det har vært gjennomført en 

kartlegging blant våre arrangører av behovet for engelsk versjon av våre nasjonale 

dressurprogram, begrenset nedad til MC. Basert på denne kartleggingen, igangsettes 

oversettelse til engelsk av de mest benyttede dressurprogram. Disse vil 

tilgjengeliggjøres på vår hjemmeside sammen med et informasjonsskriv på engelsk 

til utenlandske dommere om hva som er avvikende fra FEI-regler.  

Ordningen, gjeldende for 2022, blir som følger: 

 

• Alle protokoller som skriverne bruker, er på norsk, uansett nasjonalitet på 

dommer. 

• Engelsk oversettelse av nasjonale program, som skal anvendes på stevnet, 

deles ut til aktuell dommer. Disse er samlet på vår hjemmeside 

https://www.rytter.no/grener/dressur/dressurprogram/engelsk-versjon  

• Informasjonsskriv (på engelsk) deles ut til utenlandske dommere om 

o FEI-program: Hva som er avvikende fra FEI-regler. 

o Nasjonale program: Spesielle nasjonale regler som er viktig å 

bemerke, som feks allment inntrykk, hilsen med høyre hånd, bisling, 

når pisk er tillatt og evt andre forhold. 

 Samlinger våren 2022 

Siste rekrutteringssamling denne våren er i Målselv. Samlingen er fulltegnet. 

Representant fra SU-D vil være tilstede og bistå underveis. 

17/22 Samlinger høsten 2022 

Planleggingen av samlinger høsten 2022 igangsettes, og det tas sikte på å ha 

utarbeidet en foreløpig plan for alle regioner (Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge) 

til utvalgets neste møte 9. juni.  

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
https://www.rytter.no/grener/dressur/dressurprogram/engelsk-versjon
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18/22 Dressurkonferansen - del 2 

Det vises til sak 13/22. Konferansen skal være åpen for alle, det være seg utøvere, 

trenere, foresatte, teknisk personell og generelt dressurinteresserte. 

Det er viktig at en klar anvarsfordeling mellom DDK og SU-D defineres, både med 

hensyn til  innhold, forhåndsplanlegging og gjennomføring.  

 

Her er en foreløpig skisse til innhold: 

Dag 1 

Praktisk ridetrening – åpen for alle deltakere. 

Skal være kompetansegivende for dressurdommere.  

 

Dag 2 

Deles i to sesjoner 

1. Åpen for alle 

2. Lukket for dressurdommere 

 

Det er en klar ambisjon å ha en programskisse for hele konferanse klar til 

utvalgsmøtet i juni. 

19/22 Gjennomgang veiledere 

 Revidert stevneveileder 
Det er utarbeidet en generell stevneveilder for dressur, basert på NRYFs gjeldende 
stevneveileder uavhengig av gren. En siste gjennomgang utføres før publisering på 
vår hjemmeside. 

 Mesterskapsveileder dressur 

Det er utarbeidet en egen veileder for mesterskap i dressur. En siste gjennomgang 

utføres før publisering på vår hjemmeside. 

20/22 Stevneinvitasjon – informasjon til arrangører 
Både Arne Espen og Beate har nå fått tildelt rollen som godkjennere av 
stevneinvitasjoner i dressur i NRYFstevne.  
 
Det erfares at det er de samme type feil som går igjen ved utfylling av 
stevneinvitasjonen, uavhengig av arrangør. Råd og veiledning i forbindelse med 
dette ønskes derfor innlemmet i stevneveilederen. 

21/22 Økonomi 
Det ble kort orientert om årets tildeling i dressur, i tillegg til en orientering om 
foreløpig status for regnskap SU-D 2022. 

22/22 Informasjon om toppidrett dressur 
Mange norske utøvere til start på internasjonale stevner.  
Vi gratulerer norske utøvere med flotte prestasjoner og vil især fremheve følgende: 
CDI4 Mannheim: 1. plass i GP til Isabel Freese 
CDIU25 Mariakalnok: 1. plass til Celina Bådstangen 
 
Det har vært avholdt en treningssamling for våre U25-/Senior-ryttere i Norge i april. 
For våre U21-ryttere arrangeres det på Kr Himmelfart, programridning med 
internasjonal dressurdommer Mariette Sanders. 

https://www.rytter.no/grener/dressur/landslag-dressur


 

 3 

23/22 Eventuelt 

 Allment inntrykk i FEIs dressurprogram vs i norsk oversettelse 
Bør dagens praksis med 4 karakterer for allment inntrykk i norsk oversettelse av FEIs 
dressurprogram revurderes? Temaet ønskes tatt opp til debatt på høstens 
fellesmøte. 

 Henvendelse fra Starum RK 
Det er mottatt henvendelse fra Starum rideklubb med følgende ønsker: 
 
Utvide stevnet 29. – 31. juli med E-stevne klasser: 
Arrangørklubben oppfordres til, som et minimum, å tilby klasser for de 
aldersbestemte grupper P/JR/UR. Arrangørklubben kontaktes for dialog. 
 
Godkjenning av statutter til Rekrutteringscup og Starum Cup.  
 

 


