
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 08/2021/8. desember  
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Beate Sæland og 
Arne Espen Dillan. 
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: 

44/21
  

Reglement KR IV 2022  
Foreslåtte endringer i KR IV for 2022 ble diskutert. Noen av endringene trenger en 
nærmere utredning. Sendes deretter DDK for gjennomsyn og tilbakemelding. Endelig 
oversikt over forslag til reglementsendringer sendes TKr innen utgangen av 2021.  
Innkomne innspill spesielt rettet mot steward og dressurdommere oversendes 
respektive komiteer. 

45/21 Økonomi 

 Rapport post 3 

Det skal rapporteres på hvordan tildelte post 3 midler i 2021 er anvendt. Rapporten ble 
gjennomgått og oversendes administrasjonen innen fristen 31. desember 2021. Det 
gjenstår ubrukte post 3 midler tildelt i 2021. Dette kan forklares med færre 
gjennomførte breddeaktiviteter gjennom året grunnet stadig pågående pandemi.  

 Post 2 
Det gjenstår ubrukte post 2 midler tildelt utvalget i 2021. Dette kan forklares med 
mindre aktivitet grunnet stadig pågående pandemi. Ubrukte midler søkes overført til 
2022 og øremerkes rekrutteringssamlinger våren 2022. 

46/21 *Oppnevning nye DDK  
Prosessen med rekruttering av nye DDK-medlemmer følger tilsvarende som for valg av 
medlemmer til sportsutvalg. To medlemmer er på valg fra 2022 og begge har 
signalisert at de ønsker å fortsette i sine verv. Ingen nye søkere har meldt sin 
interesse. Endelig oppnevning av DDK fom 2022, tas i løpet av desember måned. 
 
*Leder DDK – Janne Halstenshov - var ikke tilstede under behandling av denne saken. 

47/21 Aktiviteter 2022 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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 Samlinger våren 2022 

 

Rekrutteringssamlinger: 

Det utarbeides en første skisse med dato og angitt sted for disse samlingene innen 
utgangen av måneden.  
 

Regionale breddesamlinger:  
Det vises til sak 33/21. Tiltaket videreføres i 2022 i landsdeler som per i dag ikke har 
tilbud om rekrutteringssamlinger. 
 
Målsetting: Introdusere utøvere for sporten.  
Innhold: Ridetrening, kompetanseheving, informasjon.  
 
Representant for SU-D vil være tilstede på disse samlingene.  
 

Storsamling våren 2022:  
Det vises til sak 39/21. Utvalget har en ambisjon om en rekrutteringssamling for alle 
aldersgrupper. Det utarbeides en skisse som inneholder: Mål, målgruppe og innhold i 
tillegg til en gjennomføringsplan. 

 Webinar  

Webinartilbudet våren 2022 utarbeides av sportsavdelingen i NRYF. Webinarene er 

åpne for alle alderskategorier - alle grener. I tillegg ønsker utvalget å tilby følgende 

grenspesifikke webinarer som innlemmes i sportens halvårsplan.  

 
1) Reglementshjørnet KR IV  

a) Årets endringer for 2022 
b) Aktuelle og viktige dressurspesifikke tema 

 
2) Dressurdømming og dommerens rolle og oppgaver  
 
Foredragsholdere er ennå ikke forespurt. 
 

 Konferanser 2022 

Dressurkonferanser: 
Gjennomføres over samme lest som i 2021 som følger: 
 
1) Våren 2022 - Digital dressurkonferanse  

Målgruppe: Utøvere, trenere, foreldre, teknisk personell og for øvrig alle 
dressurinteresserte. 
Innhold: Reglementsendringer 2022, fagtema etc. 
Dato: Ikke avklart. 

 
2) Høsten 2022 – Fysisk konferanse  

Målgruppe: Utøvere, trenere, foreldre, teknisk personell og for øvrig alle 
dressurinteresserte. 
Innhold: Fagtema, tema belyst ved innlegg av forslagsstillere. 
Dato: September/oktober. 
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Arrangørkonferanse - digital: 
Målgruppe: Alle arrangører 
Innhold: Fellesdel etterfulgt av grenspesifikk del 
Dato: Ikke avklart 

 
Arrangørbrev: Det utarbeides en skisse til innhold av utvalgsmedlemmer, som 
oversendes SU-D og sportskoordinator for endelig utforming. Sendes til alle 
våre arrangører i løpet av januar 2022.  

48/21 Evaluering dressurdommerkonferansen 
Det ble i etterkant av konferansen sendt ut et evalueringsskjema til alle deltakere. En 
kort gjennomgang av resultatet ble presentert. Sendes til alle SU-D og DDK. 

49/21
  

Toppidrett 
Landslagsleder for JR/UR takker av etter endt sesong. Øivind Ødemotland tiltrer rollen 
som landslagsleder i dressur og skal sammen med Siril Wethal Helljesen, ha et samlet 
ansvar for aldersbestemte grupper - U21 (ponni, children, junior og ungryttere). 

50/21 Eventuelt 

 Referat fra TK-møte: 

• Sak 3 – Frist for publisering av endelige startlister og ryttermelding 

• Sak 5 – Avvisning 

Innspill fra utvalget tas med under forslag til reglementsendringer som sendes inn til 

TKr (se sak 44/21). 

 


