
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 06/2021/19. august 
Tilstede:  
Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Arne Espen Dillan og Beate 
Sæland. 
Referent: Turid Løken (NRYF sportskoordinator dressur) 
Andre til stede: Janne Halstenshov (representant for DDK) 
Meldt forfall: Andreas Schilbred 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

33/21 Status 

 NM Individuelt 

Utvalget er i tett dialog med arrangør ved SU-D sin kontaktperson, Beate Sæland. 
Hun har også kontakt med overdommer for mesterskapet, Rune Mæle.  
Arrangør har fått tilsendt «sjekkliste for stevne».  
 
Det er dessverre lav deltakelse i seniorklassen av flere årsaker; som pågående 
pandemi og at mesterskapet er nært opp til EM U25/Senior. Kongepokalen deles 
derfor ikke ut.  

 Rekrutteringssamlinger 

Samfunnet normaliseres til tross for pågående pandemi. 
Det planlegges derfor for minst én rekrutteringssamling per aldersgruppe i løpet 
av høsten. Våre rekrutteringstrenere kontaktes for fastsetting av dato. 

 Regionale breddesamlinger 

Det planlegges for gjennomføring av samlingene på steder i landet der 
rytterkretser har signalisert at de ønsker tiltaket; Midt-Norge, Trøndelag og 
Vestlandet. 
 
Sted: Aktuelle ridesenter i disse regionene. 
Tid: Ikke avklart 
Målgruppe: Alle aldre og nivå. 
Trener(e): Ikke avklart 
Innhold: Ridning, teori, informasjon. 

 Terminliste 2022 

Informasjon om søkeprosessen for L-/E-stevner i 2022 er publisert på vår 
hjemmeside. Arrangører av D-/L-stevner må også søke innen denne fristen. 
 
Arrangører som ønsker NM Individuelt og NM Lag søker særskilt om dette. 
Søknad sendes sportskoordinator dressur. Utkast til terminliste utarbeides i nær 
dialog med DDK etter søknadsfristens utløp.  
Søknadsfrist 12. september 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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34/21 Forberedelse til fellesmøtet september -21 
Fellesmøtet er en møteplass for å utveksle tanker og ideer fra aktuelle utvalg, 
komiteer og ledere. Her samordnes tiltak for dressursportens utvikling som 
ivaretar både bredde og topp. Nytt fra i høst er at også representanten for 
dressur i stewardkomiteen – Trude Stavheim - inviteres. 
 
Dato: 16. september 
Sted: Ullevål (møterom 1010 i 1. etg) 
Innhold: 

• Status/rapportering (SU-D, landslagsledere, DDK, TKr og 
Stewardkomiteen)  

• Konferanser (se sak 35/21) 

• Reglementsendringer 
Fra SU-D: 
o Klasseoppsett ponni 
o Prosentklasser 
o Rytter trekker seg opp siste midtlinje/sent i programmet 
o Kvalifisering til kür-klasser (generelt og ponni spesielt)  
o Lovlig bitt (Stang med tungefrihet vinklet fremover)  
o Fjerning av værhår (jf FEIs reglement) 

 
Fra DDK: 
o Klasseoppsett og stevnekategorier på kombinert stevner 
o MA tillates på D-stevner 
o Antall dommere på L/E-stevner: Fra 3 til 2. 
o Klubbmesterskap: DDA kan dømme. Hoveddommer min. DD1. 

35/21 Konferanser høsten -21 

 Dressurkonferanse 

Konferansen denne høsten blir i sin helhet viet våre dressurdommere. 
 
Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm (ikke bekreftet) 
Tid: Ikke avklart 
 
Målsetting: 
«En konferanse for relasjonsbygging og kompetanseheving med vekt på 
erfaringsutveksling i trygge omgivelser og med tid og rom for diskusjoner og 
meningsutveksling.» 

 

Målgruppe: 
Dressurdommere på alle nivå (DDA - DD6) 
 
Innhold: 

• Sportsfaglig tema (teori) 

• Relasjonsbygging (teori) 

• Workshop/Gruppearbeid 

• Diskusjoner (i grupper/plenum) 
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 Arrangørkonferanse 

Det planlegges for gjennomføring av digital arrangørkonferanse tilsvarende den i 
januar 2021. Åpen for alle grener. 
 
Dato: 9. eller 10. november 
Tid: Kl 1800-2100 
Sted: Digital (Teams) 
Innhold:  

• Fellesdel  

• Grenspesifikk del 
 
Konferansen innledes av NRYFs generalsekretær.  

36/21 Webinar høsten -21 
Planlegging og gjennomføring av høstens webinar baseres på evalueringen av 
vårens webinar-rekke, både med tanke på tema og organisering. Opptak av 
webinarene vurderes. 
 
Varighet: September – November 
Tidspunkt: 1900-2030 
Dag: Variere 

37/21 Informasjon   

 Toppidrett 
EM JR/UR og EM ponni er vel gjennomført med norske utøvere på deltakerlisten. 
EM U25/Senior avholdes i Hagen (GER), 7.-12. september. Vi er representert med 
to utøvere i hhv U25-klassen og seniorklassen. 

 KOHS Grand Prix dressur 2021 
Det er utarbeidet statutter til stevnet. Det blir ikke paraklasser. Vi vil derfor rette 
en ny henvendelse til KOHS, der mulighet for å utvide stevnet med U25-ryttere 
og/eller UR og evt JR-ryttere undersøkes.  

38/21 Eventuelt 

 Rekruttering DDK 
Flere medlemmer er på valg per januar 2022. Prosessen med rekruttering av nye 
DDK-medlemmer igangsettes i løpet av kort tid. 

 Økonomi 
En kort gjennomgang av status økonomi. Det gjenstår mer ubrukte midler per 
dato enn sammenlignet med et normalår, idet pandemien også i år har medført 
begrenset eller ingen aktivitet våren 2021.  

 Reglementsendringer 2022 
Det åpnes for innspill til reglementsendringer gjeldende fra 2022. Nyhet om dette 
publiseres på vår hjemmeside snarest.  
Frist for innspill: 12. september. 
 

 


