
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 05/2021/16. juni 

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

Andre til stede: Ingrid Jacobsen -SU-D 

Meldt forfall: Bente Staalesen, Nina Helene Von Hirsh,  

Referent: Janne Halstenshov 
 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  

DDK 32/2021 Rekruttering dommere  

  DDK har i samarbeid med SU-D diskutert hvordan vi kan rekruttere 

dommere videre til DD3 og DD4. Vi har kommet fram til at vi ikke 

har kapasitet til å sette i gang noe eget prosjekt med dette før tidligst 

høsten 2021. Med bakgrunn i dette er det gjort en undersøkelse rundt 

dagens DD2s ride-kompetanse, og funnet at det er en rekke DD2 som 

innehar de nåværende kompetansekravene for å kunne gå videre. 

Med bakgrunn i dette er det rettet forslag om å motivere disse til å 

sikte mot høyere grad så fort som mulig. DDK vil gå aktivt inn for å 

arrangere DD3-kurs høsten 2021, og håper dette vil la seg gjøre. SU-D 

har gitt tilbakemelding om at de synes dette er et veldig godt forslag, 

noe også et helhetlig DDK støtter.  

Videre vil Maja sende ut invitasjon til aktuelle DD2 og DD3, med 

oppfordring om å oppgradere seg så snart som mulig. 

DDK 33/2021 Rekruttering kurslærere 

 DDK er blitt bedt om å opprette en egen prosjektgruppe for å 
fremarbeide en kursplan for utdannelse av nye kurslærere. Det er 
ønskelig at vi kommer i gang med arbeidet så snart som mulig, slik at 
vi kan legge fram en konkret utdannelsesplan med aktuelle 
kandidater på høstens workshop.  
 
Prosjektgruppen vil bestå av: Janne Halstenshov (leder) og Kristoffer 
Nyquist. I tillegg mener DDK at det er avgjørende at nåværende 
kurslærere deltar i dette prosjektet. Janne sender ut en invitasjon til 
kurslærerne senest i utgangen av månedsskiftet juni/juli.  

DDK 34/2021 Dispensasjoner 

 DDK mottar for tiden svært mange søknader om dispensasjoner, 
særlig med ønske om å avholde klasser med færre dommere enn 
reglementert. DDK vil påpeke at det ikke er noe automatikk i at 
søknader innvilges, og av og til må vi rent reglementsfaglig stille 
spørsmål videre til TKr. Dette betyr at det kan ta tid før en søknad er 
ferdig behandlet og et vedtak er klar for utsendelse. 
 



Det gjøres også oppmerksom på at DDK behandler saker så fort det 
lar seg gjøre, men DDK har for tiden redusert kapasitet, noe som 
betyr høyt arbeidspress på enkeltmedlemmer. Vi oppfordrer derfor til 
å sende inn søknader i god tid før stevnet, slik at DDK har mulighet til 
å behandle søknader på en forsvarlig måte. 

DDK 35/2021 Stevnekategorier i kombinasjon 

 Det har oppstått noe forvirring rundt stevnekategorier som nå skrives 
ut som D, L og E stevner i en og samme invitasjon. Det er nå klarlagt 
at alle klassene går som går som 3 separate stevnekategorier. Det er 
derfor ikke anledning til å arrangere klasser som D/L klasser der E 
stevne også inngår. Hvilket betyr at MA og VB arrangert på D,L,E-
stevne regnes som L-stevne, og skal avholdes med det antall 
dommere som KR beskriver for L-stevner. 

DDK vurderer dette som tema til fellesmøtet, som videre legger 
grunnlag til reglementendringer. Vi stiller oss spørsmål om det bør 
oppnevnes en egen OD til D- stevne klassene, da det er gjort 
erfaringer tidligere med at D- stevne klassene skrives ut som egen 
stevneinvitasjon med egen OD. Maja har god oversikt over hva som 
er gjort tidligere og hvordan logistikken da har fungert, så hun skriver 
et forslag til reglementsendring til fellesmøtet.  

DDK ønsker samtidig å rette søkelyset på at ryttere ikke får ridd VA. Vi 
har dessverre erfart ved flere anledninger dette året at VA klasser 
utgår i mangel av dommere. Det oppstår flere uheldige konsekvenser 
av dette, blant annet at det blir vanskelig å oppnå ønsket kvalifisering, 
men også at man ikke får ønsket stevnetrening på dette nivået. Kan 
det være en ide å finne en løsning der man åpner for start i GP med 
kun en dommer? 

DDK 36/2021 Kurs 

 DD2 kurs førstkommende helg: Alt er klart for gjennomføring av kurs. 
 
DD1 kurs: Det er ikke satt noe dato, vi må finne en aktuell dato til 
høsten, men det er nok ikke mulig å få til før etter lag NM 25.- 26 
sept. Kristoffer sjekker om 2.-3/10, 9.-10/10, 16.-17./10 kan være en 
mulighet. 
 
Høyere kurs: DDK ønsker å arrangere høyere kurs med Andrew 
Gardener, dersom det er mulig for han å reise. Kristoffer undersøker 
muligheten for å kunne arrangere kurs på Grenland i forbindelse med 
HM 2021, og om det også vil være mulig å ta eksamen der. Kristoffer 
avtaler også videre kontakt med Andrew Gardener gjennom Nina slik 
at vi kan få booket han så fort som mulig. Dersom det ikke lar seg 
gjøre å få han fysisk over hit, jobber vi for å arrangere et webinar med 
han. 

DDK 37/2021 Status Fast-Track  



 Prosjektgruppe Fast-Track har sendt ut sin konklusjon, til kurslærere. 
Det er foreløpig kun kommet en tilbakemelding, men vi venter flere i 
løpet av kort tid, slik at vi kan videresende til SU-D for godkjenning og 
iverksettelse. 

38/21 Status dommere til mesterskap 2021 

 DDK er bekymret for LM-lag der det ikke er booket inn nok dommere. 
Stevnet ble flyttet fra opprinnelig helg til en helg med kolliderende 
stevner, der alle de uttatte dommerne bortsett fra en var booket inn 
til andre stevner. Vi har derfor pr. dags dato kun OD på plass til dette 
stevnet. 
 

39/21 Prosjektgruppe 1&3 DDA & digitalisering 

 Prosjektet har ligget litt i dvale mye pga. pandemien, men også fordi 
det har vært utsettelser med filming. Dette er nå endelig i gang på 
Tanum.  
 
Vi setter opp et statusmøte for gruppen i uke 26.   

40/21 Eventuelt  

 Det er kommet inn ønske fra en dansk autorisert dommer som ønsker 
å omgjøre sin autorisasjon norsk autorisasjon. DDK er enige om at 
dette må behandles på lik linje med andre søknader om autorisasjon.   

 


