
 

 
 

Møtereferat  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur (SU-D) 
Nr/år/dato: 06/2022/18. august 
Tilstede: Unni Henriksbø, Elizabeth Farbrot, Arne Espen Dillan, Beate Sæland, Ingrid Jacobsen 
og Lise Oppegaard (SU-D). Janne Halstenshov (DDK). 
Referent: Turid Løken - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede:  
Meldt forfall: 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./ år: Sakstittel: 

30/22 Samlinger høsten 2022 (det tas forbehold om evt. endringer) 
Det vises til sak 24/22. 
 
Det gjenstår avklaring på følgende samlinger: Alta, Soma og Tune 

31/22 Dressurkonferansen - del 2 

Det vises til sak 18/22 og 25/22. 

 

Dato: 19-20. november 

Sted: Thon Hotell Arena/Nes ridesenter  

 

Fellestema på dressurkonferansens dag 2: 

Hestevelferd for konkurransehesten.  

Det vises til FEIs igangsatte brukerundersøkelse. 

Foredragsholder/paneldeltaker(e). Forslag til person(er) innhentes. 

 

Form:  

• Innledning ved én eller flere fagpersoner  

• Diskusjon i grupper  

• Plenumsdebatt 

 

Forslag til tema på dommerforum (søndag ettermiddag): 

Kleskodeks for dommere. Forslaget tas opp til vurdering i DDK. 

 

Teaser: 

Utarbeides nå og publiseres så snart sted for konferansen er klar. Publiseres på vår 

hjemmeside og i våre SoMe kanaler.  

 

Arbeids- og ansvarsfordeling blant SU-D og DDK sine medlemmer ble klargjort.  

 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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32/22 Fellesmøtet høsten 2022 
Deltakere: 
SU-D, DDK, representant for TKr, representant for Stewardkomiteen, landslagsledere, 
representanter fra administrasjonen. 
 
Forslag til punkter på agendaen: 

• Reglementsendringer 2023 

• Konkurranseidretten – fra bredde til topp 

• Morgendagens ryttersport 
 
Forberedelse til møtet: 
Spørreskjema: Utformes og sendes til samtlige deltakere på årets regionale 
breddesamlinger og rekrutteringssamlinger.  
 
DDK: Utfordringer/problemstillinger rundt dommergjerningen.  

33/22 KOHS/NHF 2022 
KOHS – 14-16. oktober 
Det skal utarbeides et forslag til konsept/statutter på bakgrunn av innspill fra KOHS 
som arrangør. Forslaget oversendes KOHS som grunnlag for videre dialog. 
 
NHF – 1-4. desember 
Arrangør ønsker primært CDI3*-klasse 2-4. desember. 
SU-D tar kontakt med arrangør for endelig avklaring når det gjelder stevne- og 
klassenivå (internasjonalt vs nasjonalt).  

34/22 Informasjon om toppidrett dressur 
Flere internasjonale mesterskap er tilbakelagt: 
 

NBC, Flyinge (SWE) 
 

Norge representert med ekvipasjer i alle 
alderskategorier; fra ponni til senior. 

EM Ponni, Strzegom (POL) 4 ekvipasjer tatt ut. 

EM JR/UR, Hartpury (GBR)  Norge ikke representert. 

VM Senior, Herning (DEN) 3 ekvipasjer tatt ut. 

EM U25, Budapest (HUN) Én utøver tatt ut, menkommer ikke til start. 

UVM, Ermelo (NED) 
 

Kun kvalifiserte i 5-års-klassen: én DVN og én KWPN. 
DVN-hesten Triumph Zamba med rytter Silje Indrebø 
er tatt ut.  

 

35/22 Eventuelt 

 FEI Rules revision 2022 - tilbakemelding til NRYF (frist: 20. august) 
Innspill fra DDK og SU-D: 

1. Forslaget til GBR og Tyskland fra IDRC om å innføre 2 karakterer for allment 
inntrykk. 
Konklusjon: SU-D og DDK støtter forslaget 

 
2. Forslag fra IDTC (International Dressage Trainers Club) som er imot FEIs forslag 

om å endre fra stjerne (*) til «level» - betegnelse på dommergrad. 
Konklusjon: Ingen spesielle synspunkter. 
 

SU-D og DDKs sine innspill oversendes administrasjonen. 

https://www.rytter.no/grener/dressur/landslag-dressur
https://inside.fei.org/fei/about-fei/governance/rules-revision-2022
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 Terminlisten og sammenfallende stevnedatoer for Østland/Vestland 
Betraktninger mottatt i brevs form fra mamma til utøver. 

 Offisielle representanter premieseremoni NM 2022 
NM Individuelt 24-28. august 
Sted/Arrangør: Epona ryttersenter/Sørlandsparken rideklubb 
Representanter:  
Tore Sannum (FS) - lørdag 
SU-D representant – søndag  
 
NM Lag 16-18. september 
Sted/arrangør: Fredriksborg hestesportsenter/Borge rideklubb 
Representant: Ikke avklart 

 Økonomi 

SU-D gir arrangementsstøtte – kr 10 000 – til årets arrangør av NM Lag, Borge 

rideklubb. Meddeles klubben. 

 Neste møte 
Fellesmøte dressur: 15. september 1700-2100 på Ullevål 

 


