
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte) 
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 06/2020/27. mai 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Christian Kolstad, 
Andreas Schilbred, Iril Ulvøen og Veronica Ranheim Sveen.  
Referent: Turid Løken - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede: Janne Halstenshov (DDK), unntatt sak 35/20 og 36/20 
Meldt forfall:  
Fravær:  
 
Protokollen er godkjent med 7 mot 1 stemme. 
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

32/20 Terminlisten 2020 

 Landsmesterskapet i dressur (LM-D) 2020: 
Årets arrangør av LM-D, har dessverre vært nødt til å si fra seg arrangementet. NRYF 
må derfor nå søke etter ny arrangør for 2020.  
Det etterspørres ny arrangør ved bruk av vår hjemmeside og FB-gruppe, i tillegg til å 
tilskrive alle arrangører av L/E-stevner i år. 

Ordinære stevner: 
Det er stor interesse fra våre arrangører om å kunne tilby stevner; per nå for 50 
personer og som forhåpentligvis utvides til 200 fom 15. juni. 
Det er sportsutvalgets overordnede målsetting å nå kunne gi våre utøvere best mulig 
utvalg av klasser for kvalifisering til NM.  

SU-D bistår i å tilrettelegge for utøvere ved å anmode arrangører om å sette opp 
tilstrekkelig antall kvalifiseringsklasser, og DDK ved å bistå med å skaffe tilveie 
nødvendige dommere. 

På grunn av stor etterspørsel, vil det i tiden fremover fravikes tidligere prinsipper om å 

unngå stevner som er i geografisk nærhet til hverandre på sammenfallende datoer.  

33/20 Fellesmøte dressur juni 2020 
Det avholdes fellesmøte i dressur der sportsutvalg dressur, DDK, landslagsledere og 
leder av TKr er tilstede. 
 
Dato: 15. juni 
Sted: NRYFs lokaler på Ullevål stadion. 
Tema: 

• Rekruttering og toppsatsing 

• Dommerprosjektet og veien videre 

• Reglementsendringer 2021/Unntaksregler 2020 

• Digitale konkurranser 
 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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Fellesmøtet er en møteplass der vi utveksler informasjon, tenker høyt, gir rom for 
diskusjon, for så å stadfeste videre retning. 

34/20 Informasjon 

 NM Individuelt 2020  
Kvalifiseringskrav:  
Det er utarbeidet unntaksregel fra kvalifiseringskravene til årets Norgesmesterskap 
https://www.rytter.no/endrede-krav-til-kvalifisering-nm-dressur-2020/ 

Krav til oppstalling NM 2020: 
Det er ikke unntak fra regelen om obligatorisk oppstalling.  
 
Kontaktperson SU-D for arrangør: 
Unni Henriksbø. 
 
SU-Ds leder sammen med NRYFs sportssjef og sportskoordinator, besøker arrangør, 
Gjøvik rideklubb, 10. juni.  

 
Digitale konkurranser: 
Koronasituasjonen og myndighetenes forbud mot idrettsarrangement utløste et behov 
for digitale konkurranser og treninger. NRYF har derfor igangsatt et arbeid med å 
kartlegge muligheter og begrensninger rundt dette temaet.  
 
Definisjon:  
Med digitale konkurranser menes både virtuelle og online konkurranser, men ikke 
«live-konkurranser». De er ikke tellende, ei heller kvalifiserende. 
 
Målsetting: 
Utdanningstiltak med et konkurranseaspekt ved seg 
 
Fordeler (ikke uttømmende): 

• Lavterskeltilbud 

• Tilgjengelighet 

• Kompetanseheving 

• Utdanningstiltak 
 
Ulemper (ikke uttømmende): 

• Hestevelferd 

• Fair play 

• Personvern 
 

Med forankring i rytterpolitisk dokument (RPD) med fokus på kompetanse, 
kommunikasjon og organisasjon, herunder økt digitalisering, planlegger 
administrasjonen å utrede videre digitale konkurranser som et utdanningstiltak. 
 
Administrasjonen mener det er viktig at konseptet forankres i NRYF og ikke overlates til 
private, kommersielle aktører. 
 

35/20 Oppnevning av nye DDK-medlemmer 2020/2021 
 

https://www.rytter.no/endrede-krav-til-kvalifisering-nm-dressur-2020/
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Bakgrunn: 
1. Valg av medlemmer i 2020: 
To medlemmer på valg i 2020; hvorav den ene ønsket gjenvalg, den andre ikke.  
 
2. Valg av ny leder fom 2021: 
Nåværende leder har varslet sin fratreden som leder fom 2021. 
 
3. Valg av medlemmer for 2021/2022: 
Nåværende leder har tilbudt seg å tre inn som ordinært medlem i 2021 som 
kontinuitetsbærer. Tre medlemmer på valg i 2021; samtlige har varslet at de ønsker å 
fortsette.  
 
Prosessen: 
Prosessen er gjennomført i tråd med SU-D sitt mandat. SU-Ds leder og 
sportskoordinator dressur har stått ansvarlig for gjennomføringen, etter enighet i SU-D. 
For å sikre en rettferdig og grundig prosess, har det vært utført intervjuer etter malen 
«Intervjuguide» utarbeidet av SU-Ds leder i samarbeid med NRYFs sportskoordinator. 
Prosessbeskrivelsen vedheftet SU-Ds mandat, er benyttet som utgangspunkt ved 
utarbeidelsen. SU-D har vært informert og involvert i hele prosessen. Samtlige intervju 
er gjennomført med leder av SU-D som intervjuer og NRYFs sportskoordinator som 
referent. 
 
Fremdriftsplan: 
Fremdriftsplanen er utarbeidet i tråd med prosess-beskrivelsen vedheftet SU-D sitt 
mandat og oversendt SU-D og DDK for gjennomsyn og aksept. 
 
Innstilling: 
Innstillingen er utarbeidet, på bakgrunn av søknad og intervju, av SU-Ds leder og NRYFs 
sportskoordinator dressur, deretter oversendt SU-D som sak til utvalgets møte.  
 
Resultat: 
Det er dissens i utvalget der 50% støtter innstillingen og 50% har annen kandidat som 
preferanse. Resultatet oversendes sportsavdelingen NRYF v/ sportssjefen i tråd med 
SU-Ds mandat pnkt 4a. 
 

36/20 Arbeidsform, forpliktelser og tillit i SU-D 
Temaet ble diskutert og det er enighet om viktigheten av følgende punkter i arbeidet 
som frivillig i sportsutvalg dressur: 
 

• Tillit og trygghet  

• Mulighet for å reflektere og tenke høyt i det «interne rom» 

• Profesjonell holdning til hverandre 

• Gode og konstruktive debatter med stor takhøyde 

• Lojale til de beslutninger som fattes  

• Full åpenhet om konklusjonen, men ikke diskusjonen. «Formidles det som 
formidles kan»  

• Sensitive og/eller person-opplysninger behandles på en forsvarlig måte 

37/20 Eventuelt 
 


