
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 05/2021/15. juni 
Tilstede: Lise Oppegaard, Ingrid Jacobsen, Andreas Schilbred, Elizabeth Farbrot, Arne Espen 

Dillan, Beate Sæland og Unni Henriksbø.  

Referent: Arne Espen Dillan (SU-D)  
Andre til stede: Janne Halstenshov (representant for DDK) 
Meldt forfall: Turid Løken - sportskoordinator NRYF 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

26/21 

  
 

 
 

Status terminliste; utsettelser, nedskalering og avlysninger av stevner  
• Klassetilbud, regler, behov og arrangørenes utfordringer 

 
Konklusjon: 
SU-D vil på bakgrunn av erfaringer gjennom sesongen med hvordan de nye krav til å 
sette opp ponniklasser har fungert, vurdere bestemmelsene i fbm. høstens revisjon.  
Ev. behov for justeringer i reglementet vil bli drøftet grundig opp mot hensikt og 
tilsiktede og utilsiktede konsekvenser både for utøvere og arrangører. 
Godkjenning av stevneinvitasjoner er generelt arbeidskrevende og ofte med tidspress. 
Under pandemien med mange endringer i terminlisten gjennom sesongen har 
arbeidstrykket tiltatt betydelig. Vi starter derfor med opplæring av Arne Espen slik at 
han kan avlaste Andreas. Arne Espen tar kontakt med adm. for å ordne nødvendige 
tilganger.  
 

27/21 Dommerkapasitet p.t. og tiltak framover  
 
Konklusjon: 
SU-D tar med vurderingene fra DDK inn til fellesmøtet i september, og tar en grundig 
diskusjon der. 
 
• Workshop og fellesmøte tidlig i september 

28/21 

 
Status NM ind.  
 
Konklusjon: 
Beate er SU-Ds kontaktperson for arrangør NM ind. Det signaliseres at forberedelsene 
er i rute og nøkkelpersonell er på plass. SU-D viL være støttespillere framover, og 
Beate tar ny kontakt med arrangør etter hvert som det nærmer seg for å bistå der det 
trengs. 
 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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29/21 

 
Konferanser, seminarer og webinarer høst -21 
 
Konklusjon: 
Høstens webinarer arrangeres fra september til november, og våren 2022 går 
webinarene fra januar til april. Det er spilt inn til NRYF at det utarbeides en felles 
kurskalender, som kan distribueres. 
Gjennom evalueringene er det kommet flere innspill til temaer, som vi tar med i videre 
planlegging. 
Vi vil også vurdere tidspunktene for webinarene for å få disse mest mulig 
hensiktsmessige for deltakerne.  
Vi kjører ikke fysiske samlinger med disse temaene i høst. 
 

30/21 

 
Rekrutteringsarbeid og -samlinger høst -21 
 
Konklusjon: 
I tillegg til de ordinære rekrutteringssamlingene for aldersbestemte grupper: SU-D 
ønsker å arrangere regionale breddesamlinger i samarbeid med kretsene. Aktuelle 
tidspunkt for oppstart er oktober/november. 
 

31/21 

 
Terminliste 2022  
 
Konklusjon: 
Ingrid starter jobbing med kalender og tar kontakt med sportskoordinator for videre 
tiltak. 

 

32/21 

 
Eventuelt  
Filmprosjekt for utvikling av utdanningsmateriell er planlagt og filming gjøres på 
Tanum ridesenter i juli i år. 

 


