
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 08/2020/7. oktober 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Iril Ulvøen, 
Veronica Ranheim Sveen og Christian Kolstad («falt ut» fom sak 47/20).  
Referent: Turid Løken - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede: Maja Farup (representant for DDK) 

Meldt forfall: Andreas Schilbred 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

44/20 Stevnerapportering 
Alle innkomne stevnerapporter er gjennomgått av ansvarlig i SU-D og kommentarer 
formidlet til utvalget:  
 
Ordinære stevner 
Arrangørene får gjennomgående gode tilbakemeldinger etter endt stevne. De 
bemerkninger som er anført i noen rapporter, lar seg enkelt rette opp av de 
arrangørklubber det gjelder.   
 
NM Individuelt 
Overdommer (OD) hadde god dialog og hyppige møter med arrangør både i forkant 
av og underveis i mesterskapet. Arrangøren får gjennomgående positive 
tilbakemeldinger, dog med noen forbedringspunkter som arrangørklubben lett selv 
kan utbedre.   
 
NM Lag: 
Et vel gjennomført stevne av en erfaren og god arrangør. Noen ekstra utfordringer 
grunnet smittesituasjonen som var økende i distriktet, samt et høyt antall påmeldte 
klubber. Det siste indikerer behovet for en evaluering av mesterskapet sett i lys av 

• Kvalifiseringskrav 

• Klassenivå 

• Antall deltakende lag 

• Annet 
 
Generelt: 
Eventuelle bemerkninger som er dommerrelatert, følges opp av 
dressurdommerkomiteen (DDK). Det som angår stewardens rolle følges opp av 
steward-komiteen.  
 

45/20 Terminlisten 2021  
Ved gjennomgang av innkomne søknader registreres følgende: 

1) For lite stevnetilbud i månedene februar, mars og april.  

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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2) En opphopning av antall stevner på enkelte helger, især i månedene mai, 
juni og august.  

 
Ad 1): Arrangører med tilstrekkelige fasiliteter til å kunne avvikle stevner i 
vintersesongen, må oppfordres til å sette opp stevner i denne perioden.  
 
Ad 2): Dette gir en utfordring i forhold til å skaffe tilveie nok dommere. DDK 
oppfordres til å gå igjennom foreløpig utkast til terminlisten og gi SU-D en 
tilbakemelding med forslag til løsning. 
 

Mesterskap 2021 tildeles som følger: 

Mesterskap Dato Arrangør 

HM Ponni/MB Uavklart Starum forespørres 

HM MA/VB/VA/PARA 12.-13. mars Grenland tildeles 

HM Unghest 6.-8. november Sørlandsparken forespørres 

LM Individuelt Uavklart Gjøvik forespørres 

LM Lag (Nytt) Uavklart Borge forespørres 

NM Individuelt 25.-29. august Indre Haugaland tildeles 

NM Lag Uavklart Skedsmo forespørres 

 

Alle søkere av mesterskap kontaktes.  

Tilleggskommentarer: 

Indre Haugaland: 
Det erkjennes at erfaringen med årets pandemi, men også de senere års 
utfordringer med utbrudd av smittsomme hestesykdommer, fordrer økt fokus på 
smittevern. Utvalget ønsker derfor at arrangøren utarbeider en særskilt plan for 
smittevern der både deltakere, publikum og hester er vel ivaretatt og med særlig 
vekt på oppstalling i mindre enheter og gode løsninger for publikum. Utvalget vil i 
løpet av høsten ta initiativ til et møte mellom arrangør og SU-Ds leder for gjensidig 
informasjonsutveksling, utarbeiding av fremdriftsplan, rolleavklaring, samt det 
videre samarbeid. Representant for SU-D besiktiger anlegget på vegne av SU-D etter 
nærmere avtale.  

46/20 Reglementsendringer KR IV 
Det er gitt en frist til 15. oktober for publikum til å sende inn forslag/innspill til 
reglementsendringer i KR IV for 2021. Alle innkomne forslag oversendes SU-D etter 
fristens utløp.  
 
DDK oversender sine innspill til sportskoordinator innen samme frist 15. oktober.  
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Alle endringer gjennomgås på neste SU-D møte. I tillegg må utvalget ta stilling til 
kvalifiseringskrav for mesterskapene i 2021, samt kvalifiseringskrav utenom 
mesterskap (§ 423). 

47/20 Breddetiltak 
Saken utsettes til neste møte. 

48/20 Informasjon 

 Arrangørkonferanse 2020 
Konferansen blir gjennomført som en digital konferanse for grenene sprang, dressur, 
feltritt og kjøring med en fellesdel og en grenspesifikk del. Dato for konferansen er 
satt til lørdag 28. november.  
 
Forslag til innhold: 
 
Fellesdel (kl 1000-kl 1130): 

• «Hvordan skal vi sammen bruke erfaringene fra et krevende stevneår 2020 
til å bedre arrangementer, styrke samhandlingen og videreutvikle sporten 
kommende år?» v/ generalsekretær Beate Heieren Hundhammer 

• Status nytt stevnesystem: NRYF Stevnestart.no v/ Helge Skjønberg 
 

Grenspesifikk del (kl 1230-ca kl 1500): 

• Terminlisten 2021 

• Prosjekt dressurdømming 

• Hvordan skaffe sponsorer og samarbeidspartnere?  

• Informasjon og tips fra erfaren stevnearrangør. Borge forespørres.  

 Workshop SU-D og DDK/ Fellesmøte dressur høsten 2020 
Idet det i hovedsak er de samme deltakere på begge møtene, slås disse sammen og 
avvikles på samme dag. 
 
Dato: 14. november 
Sted: Thon hotell Arena Lillestrøm eller Meet Ullevål 
Tid: kl 0900- ca kl 2100 (inkl felles middag) 
 
Forslag tema: 

• Prosjekt dressurdømming 

• Reglementsendringer 

• Åpen post 
 

49/20 Eventuelt 
Arrangør av NM Lag har henvendt seg angående forespørsel om økonomisk støtte 
grunnet uforutsette merutgifter i forbindelse med mesterskapet (se sak 44/20). 
Utvalget vil vurdere en eventuell støtte etter fremvist regnskap. Arrangøren 
kontaktes.  

 


