
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 09/2020/4. november 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Iril Ulvøen, 
Andreas Schilbred, Veronica Ranheim Sveen og Christian Kolstad.  
Referent: Turid Løken - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede: Janne Halstenshov (representant for DDK) 
Meldt forfall:  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

50/20
  

Reglementsendringer KR IV 
Det ble foretatt en grundig gjennomgang av alle innkomne forslag til endringer. Alle 
forslag ble kategorisert som følger: 
 

1) forslaget ønskes innlemmet i neste års utgave  
2) forslaget utredes nærmere 
3) forslaget avvises 

 
Det jobbes videre med forslagene under pnkt 1 og 2 og en oversikt presenteres på 
fellesmøtet i dressur. 

51/20 Kvalifiseringskrav nasjonale mesterskap 2021 
Kvalifiseringskravene må ses i sammenheng med sak 50/20 og behandles nærmere på 
fellesmøtet.  

52/20 Breddetiltak 
Vi har i dag et godt utviklet system og tilbud for utøvere fra rekruttering til toppidrett. 
Utvalget ser imidlertid at kontakt med kretsene er mangelfull og ønsker derfor nå å 
kartlegge kretsenes behov/ønsker for kontakt og dialog med sportsutvalget om 
sportsfaglige tema.  
 
Det foreslås utarbeidet en mal/et spørreskjema til bruk ved denne 
behovskartleggingen. I denne sammenheng er det viktig å være seg bevisst  
 

1) Kartleggingens formål 
2) Utvalgets 

• Målsetting 

• Rolle 

• Kapasitet 

53/20 Status 

 Terminlisten 2021  
 
Alle mesterskap er fordelt: 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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Mesterskap Dato Arrangør 

HM 
MA/VB/VA/PARA 

12.-14. mars Grenland ryttersportsklubb 

HM Ponni/MB 26-28. mars Starum hestesportsklubb 

LM Lag (Nytt) 19-20. juni Borge rideklubb 

LM Individuelt 14-15. august Gjøvik rideklubb 

NM Individuelt 25.-29. august Indre Haugaland ryttersportsklubb 

NM Lag 17-19. 
september 

Skedsmo rideklubb 

HM Unghest 6.-8. november Sørlandsparken rideklubb 

 

Kommentarer: 

1) Det etterspørres flere stevner i vintermånedene; især i februar og mars.  
2) Arrangørklubber med ønske om stevne 18-20. juni, tilskrives: 

a. LM Lag er lagt til denne helgen. 
b. Det er en opphopning av stevner. 

Det er ønskelig å kunne fremvise en mest mulig komplett terminliste for 2021 på 
arrangørkonferansen i november. 

 Workshop SU-D og DDK/ Fellesmøte dressur høsten 2020 
 
Dato: 14. november 
Sted: Thon hotell Arena Lillestrøm  
Tid: kl 1000- ca kl 2100 (inkl felles middag) 
 
Forslag agenda: 
Del 1: Fellesmøte: 

• Terminliste 

• Reglementsendringer KR IV (og evt KR I) 

• Kvalifiseringskrav mesterskap 2021 
 
Del 2: Prosjekt dressurdømming 

• DDK og underprosjektgrupper legger frem sitt arbeid for innspill og diskusjon. 
 
Arrangementet gjennomføres med forbehold om smittesituasjonen lokalt og 
nasjonalt. 

 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 
lørdag 28. november. Representanter for SU-ene vil fordeles på respektive grupperom 
på Ullevål. 
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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 Stevne.no v/ Helge Skjønberg 

• Anleggsstrategi – behovskartlegging v/ Kjell Myhre 
 

Grenspesifikk del (kl 1230-ca kl 1500): 

• Terminlisten 2021 

• Reglementsendringer 

• Faglig innlegg 
 
Arrangementet gjennomføres med forbehold om smittesituasjonen lokalt og 
nasjonalt. 

 Mandat sportsutvalg 
Utvalget har mottatt utkast til nytt mandat for SU sprang, dressur, feltritt og para til 
høring. Utvalgets innspill ble gjennomgått og godkjent. Oversendes sportssjefen innen 
fristen 4. november kl 2359. 

 Rekrutteringssamlinger høsten 2020 
Det er planlagt samlinger for alle aldersgrupper både på Østlandet og Vestlandet i 
løpet av november. Påmeldingen er åpnet og det er stor pågang av ryttere som 
ønsker å delta.  
Teorisamlingen 11. november er besluttet gjennomført, men som digital konferanse 
og åpen for alle. 
 
Alle planlagte aktiviteter er nå med forbehold om smittesituasjonen lokalt og 
nasjonalt. 

54/20 Informasjon 

 TK-møtet 2020 

Teknisk komite (TK) er NRYFs faglige instans for reglementssaker og utgjør 
bindeleddet mellom reglement og sport. TK består av TKr, lederne av samtlige 
sportsutvalg, sportskoordinatorer og stewardkomiteen. TK-møtet ble avholdt lørdag 
2. november og SU-Ds leder og sportskoordinator deltok. Utvalget ble orientert om 
hovedpunktene fra møtet: 

• Innledning ved generalsekretær om NRYFs strategier fremover. 

• Reglementsendringer KR I.  

 Toppidretten 

Sportskoordinator orienterte om status: 

• Siril Wethal Helljesen er engasjert som ny landslagsleder for ponni og children 
etter at Lillann Jebsen valgte å trekke seg etter 3,5 år i rollen. Siril vil fortsette 
som rekrutteringstrener for U25/Senior. 

• Landslagsleder for U25/Senior har foretatt uttak til satsingsgruppene. Uttak 
landslag finner sted på et senere tidspunkt.  
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• Alle landslagslederne vil gjennomføre individuelle samtaler med «sine» 
utøvere innen utgangen av måneden. 

55/20 Stevnerapportering  
Avvik som blir meldt inn er fortsatt av en slik karakter at det er enkelt for arrangøren å 
forbedre. Det rapporteres at arrangørene er svært opptatt av å tilrettelegge for 
ivaretagelse av de til enhver tid gjeldende korona-retningslinjene.  

56/20 Eventuelt 
Utvalget bytter møtedag til tirsdag fom januar 2021.  

  
 


