
 

 
 

Møtereferat  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 07/2020/2. september 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen. Christian Kolstad, 
Andreas Schilbred og Iril Ulvøen deltok på Teams.  
Referent: Turid Løken - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede: Beate Heieren Hundhammer og Nina Johnsen (sak 38/20). Janne Halstenshov 
(DDK) under sak 41/20, 42/20 og 43/20. 
Meldt forfall: Veronica Ranheim Sveen 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

38/20 SU-Ds mandat – gjennomgang og klargjøring 
NRYF administrasjon er i gang med en revidering av samtlige mandater med 
tilhørende prosedyrer for valg av medlemmer til utvalg og komiteer. 
Generalsekretær og sportssjef var tilstede for å informere om prosessen. Forslag til 
nytt mandat sendes ut på høring til respektive utvalg 1. oktober. Endelig forslag 
legges frem for Forbundsstyret (FS) i forbindelse med deres møte i november. 
 
Generalsekretæren tok også opp interne forhold i SU-D, som det er kommet innspill 
om, og ba om skriftlig tilbakemelding fra medlemmene til dette. 
 

39/20 SU-Ds arbeidsoppgaver og aktiviteter (historisk og fremover) 
Sportsutvalget (tidligere grenutvalget) i dressur har de siste fem år hatt 
rekrutteringsarbeid som et hoved satsingsområde og kan se en jevn stigning i antall 
deltakere på utvalgets rekrutteringssamlinger, både for aldersbestemte grupper og 
U25/senior. Utvalget har også de senere år kunnet tilby egne samlinger for 
unghester. Det er opparbeidet gode rutiner og kommunikasjonslinjer for dialog 
mellom våre rekrutteringstrenere og våre landslagsledere. 
Utvalgets hovedarbeidsområder blir ivaretatt ved en intern arbeidsfordeling, der 
hvert medlem har sine definerte ansvarsområder. 
 
SU-D benytter seg av NRYFs hjemmeside og utvalgets egen FB-gruppe 
https://www.facebook.com/groups/452206351780905 for formidling av utvalgets 
aktiviteter og andre aktuelle nyheter.  FB-gruppen er en offentlig gruppe med pt 
1700 medlemmer. SU-D er opptatt av synlighet og tilgjengelighet og vil ha økt fokus 
på hvordan dette kan ivaretas og forbedres. Temaet vil dermed være et punkt på 
utvalgets møter utover høsten.  

Det presiseres at et viktig bidrag for formidling av informasjon, er at alle SU-Ds 
medlemmer deler informasjon, som blir lagt ut i SU-Ds FB-gruppe.  

Utvalgets medlemmer skal innen SU-Ds neste møte i oktober, formidle til 
sportskoordinator konkrete tiltak for bedre/økt synlighet. 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
https://www.facebook.com/groups/452206351780905
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40/20 Rekrutteringssamlinger høsten 2020 

 Treningssamlinger med hest  
Til tross for den usikre situasjonen vi for tiden befinner oss i grunnet 
koronapandemien, planlegger utvalget for rekrutteringssamlinger både på Østlandet 
og Vestlandet i høst. Det skal i tillegg kartlegges behovet for slike samlinger i Midt-
Norge. Høstens rekrutteringssamlinger vil måtte utlyses med forbehold. 

 Teorisamling 
Det planlegges for gjennomføring av del 2 av teorisamlingen med Marius Dammyr 
som foredragsholder. Samlingen måtte utgå grunnet koronapandemien i vår og en 
gjennomføring i høst vil måtte være med forbehold om smittesituasjonen. 
 
Forslag ny dato: 3., 4., 10. eller 11. november 
 
Ny dato avklares med foredragsholder. 
 

41/20 Reglementsendringer KR I 
Høsten er tiden for gjennomgang av vårt konkurransereglement. Administrasjonen 
har ansvaret for prosessen med revidering av vårt generelle konkurransereglement 
KR I og har laget en tidslinje for dette arbeidet: 
 

 

11.sep.  
Frist for innspill til endringer. Sendes til sportsavdelingen 
ved koordinatorer.  

17. sep. 
Møte for gjennomgang av endringer med alle ledere i 
sportsutvalg, steward 

25. sep. Frist for innsending av reglementsendringer til Tkr 

31.okt TK møte 

42/20 Informasjon 

 Prosjekt dressurdømming 
DDKs representant i SU-D informerte om komiteens arbeid i forbindelse med 
oppfølgingen av prosjekt dressurdømming. Komiteens medlemmer er delt inn i 
arbeidsgrupper og har knyttet til seg ressurspersoner for å sikre fremdrift og 
kompetanse på de ulike områdene.  

 Arrangørkonferanse 2020 
NRYF Administrasjon planlegger en felles arrangørkonferanse for alle grener. Denne 
vil bestå av en fellesdel (ca 2 timer) deretter en grenspesifikk del siste halvdel av 
dagen. Dato for konferansen er satt til lørdag 28. november.  
 
Forslag til innhold: 
 
Fellesdel: 
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• Nye Horsepro 

• Reglementsendringer KR I 

• Stevnesituasjonen under koronapandemien 
 
Grenspesifikk del: 

• Terminlisten 2021 

• Prosjekt dressurdømming 
 
Ved utsending av nærmere informasjon om konferansen til våre arrangører, vil disse 
oppfordres til å sende inn innspill til temaer som ønskes tatt opp. 
 

 Fellesmøte dressur høsten 2020 
Idet vårens fellesmøte ble gjennomført senere enn opprinnelig fastsatt, er høstens 
fellesmøte tilsvarende utsatt.  
Forslag ny dato: 15. november. 
 
Forslag tema: 

• Terminlisten 2021 

• Nivå NM 2021 

• Reglement KR IV 2021 

 Bruk av prosentklasser – erfaring og tydeliggjøring 
Innføring av prosentklasser på høyere klassenivå, ble innført for å imøtekomme 
behovet for klasser som ellers ikke ville la seg gjennomføre pga for få påmeldte. 
Årets erfaring viser behov for en tydeliggjøring/tilpasning. Temaet blir tatt opp til 
diskusjon på høstens fellesmøte i dressur der SU-D, DDK, Landslagsledere og leder 
av TKr deltar. 

43/20 Eventuelt 

 Økonomi 
Årets tildeling av midler til utvalget kom i år først 20. juni grunnet den økonomiske 
usikkerheten som koronapandemien skapte: 
 

Aktivitet Beløp 

Drift og aktiviteter i SU- D Kr 100 000,- 

Rekrutteringssamlinger alle 
alderskategorier. 

Kr 83 500,- 
Arrangørstøtte  

Ryttertest 

Ryttertestsløyfer Kr 6 500,- 
 

 Terminlisten 2021 
Fristen for innsending av stevnesøknader til L-/E-stevner i 2021 gikk ut 31. august. I 
den forbindelse er det også kommet inn søknader til våre ulike mesterskap. En 
fullstendig gjennomgang av søknadene om stevner og mesterskap gjøres på SU-Ds 
møte i oktober. 

 


