
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 04/2021/26.mai 

Tilstede: Maja Farup, Tina Solbakken, Kristoffer Nyquist, Janne Halstenshov 

Andre til stede: Unni Henriksbø -SU-D 

Meldt forfall: Bente Staalesen, Nina Helene Von Hirsh, Lillann Jebsen, 

Referent: Janne Halstenshov 
 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  

DDK/26/2021 Informasjon fra SU-D   

  DDK får tilbakemeldinger om at det blir for vanskelig for dommerne å 

opprettholde autorisasjon, samt oppgradere seg videre slik kravene er 

lagt nå. DDK frykter langsiktige virkninger for rekruteringen, og har 

derfor fremmet forslag i fellesmøtet, om å se på nytt på de 

beslutningene som er tatt for å heve kompetansen hos alle dommere.   

SU-D informerer om at det er ønskelig at det ses på alternative 

utdanningsløp, fordi vi befinner oss i en kritisk situasjon når vi ikke 

får tatt inn dommere fra utlandet. Det er derfor drøftet om det kan 

være mulig med alternative utdanningsløp i tillegg til hovedløpet. 

DDK har framlagt et forslag om ny sammensetning av PDD. Det er fra 

DDKs synspunkt essensielt at kurslærerne inviteres inn som del av 

PDD, i tillegg som det drøftes om det kan være hensiktsmessig at en 

DD2 uten tillitsverv kan være aktuelt.  

PDD stiller seg positiv til dette, men ønsker å se mer av prosjektet satt 

ut i livet for å kunne gjøre en kvalitetsmessig evaluering av det som er 

nytt. DDK og SU-D er for så vidt enig i dette, men mye av det som 

ønskes iverksatt er naturlig forsinket grunnet den pandemisituasjon vi 

befinner oss i. DDK og SU-D tenker også at det er usikkert hvordan 

fremtiden vil bli, og når vi nå ser at det dukker opp bekymringer rundt 

de korrigeringene som allerede er gjort, mener vi at det er viktig å 

holde et godt øye med situasjonen slik at vi er beredt til å handle 

dersom det blir nødvendig. SU-D vil derfor i første omgang invitere til 

et workshop, slik at vi kan belyse hva som allerede er gjort, og hva vi 

tenker vi må se på igjen. 

 

DDK/27/2021 Status Fast-Track – Maja 



 Fast- Track ordningen er på god vei til å bli iverksatt. 
 
Gruppen som har jobbet med prosjektet har gjort undersøkelser om 
hva som er viktig for en Fast-Track kandidat å få erfaring med i 
utdanningsløpet.  Det har kommet ønske om å følge OD på to stevner 
i stedet for 1. som var gruppens opprinnelige forslag. DDK er enige i 
at OD oppgavene er en svært viktig del av å dømme på høyeste nivå, 
og er derfor enig i at det bør bli en del av kravet. 
 
DDK har sendt ut tilbud til en kandidat om å følge Fast-Track 
ordningen. Det drøftes i tillegg om det skal tilrettelegges for flere 
kandidater på et lavere nivå, men vi har landet på at vi ønsker å 
iverksette med kun en kandidat i første omgang, og at vi jobber 
videre med å skaffe oss oversikt over andre kandidater til et eventuelt 
neste trinn.  
 
Kravene for å bli tatt opp som Fast-Track kandidat, vil bli publisert i et 
eget skriv. Maja kaller inn til møte med gruppen slik at vi får utformet 
kriterielisten og sendt den til godkjenning hos kurslærerne.  
 

DDK/28/2021 Status prosjektgruppearbeid gruppe 1&3 

 Mye av prosjektarbeidet for gruppe 1&3 DDA-kurs & digitalisering er 
betydelig forsinket pga. pandemien. Det har ikke vært mulig å 
gjennomføre DDA-kurs, og da blir det vanskelig å iverksette fornyelser 
av kursene.  
 
Det var i utgangspunktet planlagt filminnspilling på Melsom som 
dessverre ikke lot seg gjennomføre pga. pandemirestriksjoner. Det 
viser seg også vanskelig å finne annet egnet sted til dette formålet, da 
det er få steder som egner seg til filming for dette formålet. SU-D vil 
jobbe videre med å finne et egnet sted. 
 
Janne kaller inn til et nytt møte angående DDA-kurs og digitalisering. 
 

DDK/29/2021 Status dommere til mesterskap 2021 

 De fleste dommerne er nå på plass, men det er fortsatt noen mangler 
her og der. NM- individuelt begynner å nærme seg booket, men vi 
kan ikke planlegge for å hente inn utenlandske dommere. Janne hører 
med Wenche Alm om hun kan ta kontakt med aktuelle dommere fra 
utlandet om de kan holde av helgen dersom det skulle bli 
reiselettelser. Det er ønskelig at utenlandske dommere innehar 
internasjonal autorisasjon. 

LM-lag er flyttet til 4.-5. september. Alle dommerne bortsett fra en er 
opptatt med andre dommeroppdrag denne helgen.  Det er derfor 
kritisk med dommer til LM-lag.  Maja etterlyser dommere til dette 
mesterskapet. 



DDK/30/2021 DD1 og DD2 kurs 

 DD1 og DD2 kursene som var planlagt i vår ble som kjent avlyst, men 
det er nå funnet en ny helg til DD2 kurs i juni, dette ser ut til å være 
fullbooket, og DDK ser fram til å endelig kunne avholde kurs.  

Vi har dessverre ikke klart å finne noen ny dato til DD1 kurs, men 
dette er noe det jobbes aktivt med å få til. Kristoffer jobber for å finne 
en helg så fort som mulig, men slik det ser ut nå er det ikke sikkert det 
er mulig å få til før til høsten. 

DDK/31/21 Eventuelt  

 Vi har hatt en veldig vellykket webinar-rekke i år, og det er ønskelig 
med en felles kurskalender for webinarer i 2022 på tvers av grenene.  
 
Vi har også hatt møte med PARA for å finne ut mer om hva vi kan 
samarbeide om. 

 


