
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte) 
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 05/2020/15. april 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Christian Kolstad, 
Andreas Schilbred, Iril Ulvøen og Veronica Ranheim Sveen.  
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: 

28/20 Informasjon og status    

 DDK – fremdriftsplan nye medlemmer/leder for 2020/2021: 
Det er utarbeidet fremdriftsplan for prosessen med rekruttering av nye medlemmer 
i DDK. Det er publisert en nyhet på vår hjemmeside og NRYFs FB-gruppe for dressur, 
samt lukket FB-gruppe for våre dressurdommere.  
Søknadsfrist 30. april.  

 Fellesmøte våren 2020: 
Det vises til møtereferat 04/2020, sak 23/20. 
Dato: 15. juni kl 1700 – 2000 
Sted: Primært NRYFs lokaler Ullevål, sekundært digitalt møte ved anvendelse av 
Microsoft Teams.  

Forslag til tema:  

• Dommerutdanningen  

• Reglementsendringer 2021 

• Virtuelle konkurranser 

• Kvalifiseringskrav og evt dispensasjoner 

• Autorisasjonskrav og opprettholdelse av disse 

 Kvalifiseringskrav mesterskap (LM/KM): 

Landsmesterskapet (LM) 2020 (22-23. august): 
Det anses ikke nødvendig med unntaksregel fra gjeldende kvalifiseringskrav (jf Se KR 
IV, § 474) for LM 2020.  

Kretsmesterskap (KM) 2020: 
Det er heller ingen endringer av gjeldende kvalifiseringskrav for KM 2020.  

 Agria Cup 2020:  
Den planlagte «Agria Young Talent Cup» utsettes til 2021 grunnet dagens situasjon 
med pågående korona-pandemi. 

 

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

Både administrasjonen og sportsutvalget mottar henvendelser når det gjelder 

muligheter for virtuelle/digitale konkurranser (online-stevner). Det er per 

dags dato ikke aktuelt å innføre slike konkurranser i Norge. Dette fordi disse 

ikke kan ivareta store deler av vårt gjeldende reglements krav omkring 

hestevelferd, sikkerhet og rettferdighet. Det vises for øvrig til informasjon om 

temaet på NRYFs hjemmeside https://www.rytter.no/koronavirus/ofte-stilte-

sporsmal/ (per 17.04.20).  

Sportsutvalget mener det er et interessant og fremtidsrettet tema og vil følge 

nøye med på utviklingen fremover. 

Som et substitutt er det imidlertid anledning til programridning for dommer. 

Dette er nærmere beskrevet på NRYFs hjemmeside 

https://www.rytter.no/veiledning-for-banetrening/  

ALLE 

29/20 Terminlisten 2020 
Det er per 7. april innført restriksjoner når det gjelder alle typer 
idrettsarrangement, både store og små. Dette innebærer at det fortsatt vil 
være forbudt for våre klubber å arrangere ridestevner frem til 15. juni 
https://www.rytter.no/restriksjoner-og-ridestevner/ (per 09.04.20)  
 
Utvalget ønsker å være i dialog med arrangørklubber om eventuelle 
tilpasninger/endringer av de oppsatte stevner. Det vil derfor bli utformet et 
informasjonsbrev til våre L/E-arrangører i dressur, der det påpekes at SU-D 
følger situasjonen nøye og inviterer til dialog om bla: 

• Tilby flere stevner 

• Utvide stevnesesongen utover høsten 

• Endring/utvidelse av stevnenivå fra L-stevne til E-stevne 
 

UNNI/ 
TURID 

30/20 Informasjon om toppidrett dressur 
Landslagsleder U25/Senior har definert en bruttogruppe.  Det er opprettet en 
privat/lukket FB-gruppe for utøvere i bruttogruppen. Utøvere i denne kan selv 
ta kontakt med landslagsleder for oppfølging og eventuell avtale om video-
undervisning. Planlagte treningssamlinger utgår inntil videre. 
Det vises for øvrig til møtereferat 04/2020, sak 26/20. 

TURID 

31/20 Eventuelt   

 Dressurdommere – eventuelle unntaksregler for 2020 
Temaet om en eventuell lemping av dagens autorisasjonskrav grunnet 
pågående korona-pandemi er diskutert i DDK. Medlemmene i komiteen har 
imidlertid ulik oppfatning om videre strategi.  
 
Det gjennomføres et møte med alle ledere av teknisk komiteer og ansvarlig 
for teknisk personell i NRYF om temaet. 
 
Leder i SU-D anmoder DDK om å følge situasjonen nøye og vurdere for 
eventuelle kompenserende tiltak, avhengig av når stevnesesongen kommer i 

UNNI 

https://www.rytter.no/koronavirus/ofte-stilte-sporsmal/
https://www.rytter.no/koronavirus/ofte-stilte-sporsmal/
https://www.rytter.no/veiledning-for-banetrening/
https://www.rytter.no/restriksjoner-og-ridestevner/


 

NESTE MØTE: Onsdag 27. mai kl 1800 – 1900 (Teams-møte) 3 

gang igjen. SU-D gir sin leder fullmakt til videre oppfølging av saken, samt 
løpende dialog med DDK. 
 
 
Etterskrift (21.04.20): 
TKr har utarbeidet bestemmelser om hvordan etterleve kravene i KR I Tillegg 5 
om praksis mv for teknisk personell i 2020 og 2021. Disse blir publisert på 
NRYFs hjemmeside. 

 


