
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte) 
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 04/2020/25. mars 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Christian Kolstad, Andreas Schilbred, Iril 
Ulvøen og Veronica Ranheim Sveen. Ingrid Jacobsen deltok per tlf. 
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: 

22/20 Informasjon og status  
Både utvalgsmedlemmer og sportskoordinator får mange henvendelser og spørsmål i 
forbindelse med den krevende situasjonen vi alle står i. Informasjon er derfor sterkt 
etterspurt. 
 
SU-D vil utarbeide en kort informasjon som publiseres på grensiden dressur, der det også 
henvises til den informasjon som til enhver tid blir lagt ut på NRYFs hjemmeside under 
fanen «Koronavirus». 

23/20
  

Fellesmøte våren 2020 

Det planlagte møtet 16. april UTGÅR. 

Ny dato settes til 15. juni kl 1700 – 2000 og gjennomføres fortrinnsvis som fysisk møte i 

NRYFs lokaler på Ullevål, alternativt som Teams-møte.  

Forslag til tema:  

• Dommerutdanningen  
o Rekruttering og kompetanseheving 
o Nye kurslærere 
o Kursmateriell 

• Reglementsendringer 

24/20 Kvalifisering Falsterbo Horse Show  
Ordningen fra tidligere år opprettholdes. Hjemmesiden oppdateres tilsvarende. 

25/20
  

Agria Cup 2020  
Statutter for cupen er redigert og akseptert. 

26/20 Informasjon om toppidrett dressur 
I den spesielle tiden vi nå er inne i, ønsker NRYF, sammen med våre landslagsledere, å 
kunne tilby utøvere på landslag og i satsingsgrupper i grenene dressur, feltritt og sprang 
en felles møteplass. Det er i den anledning opprettet en felles lukket FB gruppe som 
aktuelle utøvere, med respektive hjemmetrenere, får adgang til. 
 

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


 

NESTE MØTE: Onsdag 15. april kl 1800 – 1900 (Teams-møte) 2 

Målsetting: 
➢ Gi utøvere på landslag og i satsingsgrupper informasjon, inspirasjon og 

motivasjon i en krevende tid for oss alle. 
 
Innhold: 
Videosnutter av sportsfaglig karakter: 
• Rideteknikk/øvelser 
• Fysisk egentrening  
• Mental trening   
 
Ansettelse av ny landslagsleder for ponni og children utsettes på ubestemt tid grunnet 
den ekstraordinære situasjonen vi nå opplever. Alle søkere har fått beskjed. 

27/20  Eventuelt 

 Kvalifiseringskrav mesterskap 2020: 
Utvalget er bedt om av TKr, å vurdere behov for en eventuell dispensasjon fra dagens 
reglement i forhold til kvalifisering til nasjonale mesterskap i 2020 grunnet den 
ekstraordinære situasjonen med korona-pandemien. Følgende meldes tilbake til TKr 
innen fristen 1. april: 

• Utvide kvalifiseringsperioden til 3 år. 

• Senke antall kvalifiserende resultat fra 2 til 1. 

• Prosentkravet opprettholdes.  
 
Hvordan og når informere om dette?  
SU-D ser det som viktig å informere så snart som mulig, dog etter en dialog med Tkr for å 
finne et hensiktsmessig tidspunkt for publisering av slik informasjon. 

 Oppnevning DDK medlemmer, samt leder 2021: 
Det vises til møtereferat 02/2020 og 03/2020, hhv sak 12/20 og 21/20. 
 
Det er SU-D som oppnevner nye medlemmer til DDK og utvelgelsesprosessen blir 
igangsatt så snart som mulig. Prosessen blir gjennomført i tråd med prosess-skrivet 
vedheftet mandat for Sportsutvalg dressur.  
 
Leder sender en henvendelse til de medlemmer som er på valg om de kan bli i sine verv 
til nye medlemmer er oppnevnt. 

 Terminliste – alternativt oppsett: 
Utsettes til neste møte. 

 HM 2020 – Hva nå? 
Begge mesterskap måtte dessverre avlyses grunnet pågående korona-pandemi. Det er 
ikke aktuelt å utsette mesterskapene og HM 2020 utgår dermed. 

 Teorisamling rekrutter: 
Samlingen m / Marius Dammyr som skulle funnet sted 29. april utsettes til høsten. Dato 
fastsettes når korona-situasjonen er avklart. 

 


