
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 07/2021/19. oktober 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen og Arne Espen 
Dillan. 
Referent: Turid Løken (NRYF sportskoordinator dressur) 
Andre til stede: Janne Halstenshov (representant for DDK) 
Meldt forfall: Andreas Schilbred, Beate Sæland. 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

39/21 Status 

 Rekrutteringssamlinger 

Følgende samlinger arrangeres høsten 2021: 
 
Østlandet: 13-14. november 

• Stall Helljesen: U25/Senior  

• Hos Tine Øye: P/Ch/JR/UR  
 

Vestlandet: 6-7. november 

• Moldegaard: Alle aldersgrupper, samt unghest. 
 
Planlegging av rekrutteringssamlinger våren 2022 igangsettes nå. Ambisjonen er å ha 
vårplanen klar innen nyttår. I tillegg igangsettes planleggingen av en to-dagers 
rekrutteringssamling (med overnatting) for alle aldersgrupper. 
 

Rev. 
21.11.21 

Regionale breddesamlinger 

Det gjennomføres én samling i Trøndelag høsten 2021: 
 
Sted: Bruråk ridesenter 
*Tid: 20.-21. november 
Målgruppe: Alle aldre og nivå. 
Trener: Ellen Birgitte Farbrot 
Innhold: Ridning, teori, informasjon. 

 Dressurdommerkonferansen 

Dato: 20. - 21. november 2021 

Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm 
 
Konferansen er i sin helhet viet våre dressurdommere og vil bestå av 

• Dommerkurs v/ Andrew Gardner 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/lillestrom/thon-hotel-arena/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB
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o Andrew er 5* internasjonal dressurdommer med lang erfaring som 
kursholder og mentor. Han har tidligere holdt dommerkurs under 
Epona Indoor. 

• Dommerforum 
o Forum for drøfting av problemstillinger og utveksling av synspunkter. 

• Arbeid og debatter i grupper og i plenum 

Det blir anledning til å sende inn saker/innspill til dommerforumet i forkant med frist 
7. november. 

 Arrangørkonferanse 

Det er åpnet for påmelding til vår digitale arrangørkonferanse bestående av en 
fellesdel (åpen for alle grener) og en grenspesifikk del. Konferansen innledes av NRYFs 
generalsekretær. 
 
Dato: 9. november 
Tid: Kl 1800-2100 
Sted: Digital (Teams) 
 
Innhold grenspesifikk del dressur:  

• Terminliste og mesterskap 

• Stevneinvitasjon og godkjenning 

• Åpen post 
 
Det sendes en e-post til alle påmeldte om programmet og med en oppfordring til å 
melde inn saker som ønskes tatt opp med frist 1. november. 

 SU-D representant HM 

Sportsutvalg dressur er representert under årets hallmesterskap (HM som følger: 

HM Ponni/MB: Elizabeth Farbrot 
HM MA/VB/VA/PARA: Lise Oppegaard 
HM Unghest: Uavklart 

40/21 Terminliste 2022 
Utkast til terminlisten for 2022 ble gjennomgått. Noen arrangører må dessverre 
flyttes. Disse kontaktes for å finne en ny, passende dato. 

41/21
  

Reglement KR IV 2022 
Utsettes til neste møte. 

42/21 Informasjon   

 Toppidrett 

Heldagsmøte for landslagsledere: 
Møtet ble gjennomført onsdag 13. oktober. Våre landslagsledere i dressur, para og 
sprang deltok. (Landslagsleder feltritt var dessverre forhindret fra å delta). 
Respektive sportskoordinatorer var invitert til å delta. 

Innhold: «Verdibasert prestasjonsledelse». 

• Foredrag v/ Liv Hemmestad, idrettscoach OLT.  

• Samtaler i grupper og i plenum. 
 
Kingsland Oslo Horse Show (KOHS): 
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Nasjonal klasse i dressur med 4 deltakere over to dager (Grand Prix og GP Freestyle). 

Landslagsleder JR/UR: 
Kjell Myhre slutter som landslagsleder for aldersgruppene ved årsslutt. Prosess med 
ansettelse av ny landslagsleder er igangsatt.  

Felles samling landslag/satsingsgrupper P/Ch/JR/UR:  
Våre landslagsledere for aldersbestemte landslag/satsingsgrupper arrangerer 
treningssamling over to dager 20-21. november på Tune ridesenter. Satsende ryttere 
på vei opp inviteres til å delta på bakgrunn av søknad. Våre landslagsledere vil foreta 
en utvelgelse basert på ekvipasjens nåværende sportslige nivå og 
utviklingsmuligheter, samt fremtidige ambisjoner: 

https://www.rytter.no/artikler/er-du-en-potensiell-landslagsrytter-i-dressur 

 Webinar høsten 2021  

Høstens webinartilbud er utarbeidet av sportsavdelingen. Webinarene er åpne for 

alle alderskategorier, alle grener. 

Tilbudet er publisert på vår hjemmeside under menypunktet webinarer HER  

 Rekruttering medlemmer DDK 
To medlemmer er på valg fra januar 2022. Prosessen med rekruttering av nye DDK-

medlemmer igangsettes samtidig med rekruttering av nye SU-medlemmer. 

 TK-møte 

Årets TK-møte er berammet til lørdag 30. oktober. Det er gjennomført formøte med 

samtlige ledere for våre sportsutvalg, sammen med sportssjef og 

sportskoordinatorer. SU-D vil dessverre ikke være representert under årets møte. 

43/21 Eventuelt 

  
 

https://www.rytter.no/artikler/er-du-en-potensiell-landslagsrytter-i-dressur
https://www.rytter.no/sport/webinarer

