
 

 
 

Møtereferat (Teams-møte)  
Fra: Møte i Sportsutvalg dressur  
Nr/år/dato: 10/2020/9. desember 
Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Iril Ulvøen, 
Andreas Schilbred, Veronica Ranheim Sveen. 
Referent: Turid Løken - sportskoordinator NRYF  
Andre til stede: Janne Halstenshov (representant for DDK) 
Meldt forfall: Christian Kolstad 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no 
 

Saksnr./år: Sakstittel: 

57/20
  

Reglementsendringer KR IV 
Viser til sak 50/20. 
Det ble jobbet videre med forslagene som er besluttet tatt inn i grenreglementet for 
2021. Det utarbeides en fullstendig oversikt med endringsforslagene. Denne sendes 
til DDK, landslagslederne og stewardkomiteen for gjennomgang og eventuelle 
tilbakemeldinger. 

58/20 Kvalifiseringskrav nasjonale mesterskap 2021 
Det ble foretatt en gjennomgang av kvalifiseringskrav og klasseoppsett for alle 
nasjonale mesterskap i 2021. Kvalifiseringskrav og klasseoppsett for LM Individuelt 
og LM Lag vil fremgå av KR IV 2021. Kvalifiseringskrav og klasseoppsett for HM og 
NM Individuelt og NM Lag offentliggjøres på vår hjemmeside under grensiden 
dressur senest 31. desember 2020. 

59/20 Terminlisten 2021 
Terminlisten for 2021, inkludert dato for nasjonale mesterskap, er sluttført og 
publisert på vår hjemmeside. Det tas dog forbehold om eventuelle endringer. 
Det er fortsatt behov for flere stevner i vintermånedene; især i februar og mars. 
Arrangører oppfordres til å søke. 

60/20 Handlingsplan SU-D 

 Rapport 2020  

Det skal rapporteres på utvalgets aktiviteter for barn og unge i 2020. Frist for 
innlevering til administrasjonen er 31. desember 2020.  

 Handlingsplan 2021  
SU-D planlegger følgende aktiviteter 2021: 

• Regionale breddesamlinger (ridning og teori) 

• Rekrutteringssamlinger alle aldre 

• Treningssamlinger for unghest 

• Teorisamlinger (vår/høst) 

• Webinarer (vår/høst) 
 

http://www.rytter.no/grener/dressur/grenutvalg/motereferat-2016/
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61/20 
  

Rekrutteringssamlinger våren 2021 (rev. 13.01.21) 

 
Dato Aldersgrupper Sted 

6-7. februar P/JR/YR/CH Hos Tine 

6-7. februar U25/SR Stall Helljesen 

13-14. februar Alle aldersgrupper og 
unghest 

Vestlandet 

*6-7. mars P/JR/YR/CH Hos Tine 

20-21. mars U25/SR Stall Helljesen 

20-21. mars Alle aldersgrupper og 
unghest 

Bergen 

 
I tillegg planlegges webinarer/teorisamlinger. 
Forslag til tema: 

• Foring av hest  

• Trening av hest (teori) 

• Ernæring rytter v/ Sunn Hest 

• Trening av rytter  
 
Nytt tiltak 
Regionale breddesamlinger:  
Målgruppe: Alle nivå 
Innhold: Rideøkt og teori 
Trener: Rekrutteringstrener 
Tilstede: Representant for SU-D 

62/20 Informasjon 

 Det ble informert om status i delprosjektene som DDK er i arbeid med. 
Det vises til sak 53/20-Workshop. Denne måtte utgå på planlagt dato 14. november 
pga smittesituasjonen. Ny dato er satt til 23. januar. 

 Breddetiltak 
Det vises til sak 52/20. Det ble orientert om status for dette arbeidet. Det er 
utarbeidet et førsteutkast til et spørreskjema for kartlegging av rytterkretsenes 
ønsker og behov for informasjon, bistand, dialog etc. 
 
Administrasjonen i NRYF ser det som mest formålstjenlig å foreta en slik kartlegging 
på tvers av alle grener. Det videre arbeid vil deretter naturlig involvere respektive 
sportsutvalg basert på hver gren sin egenart. SU-D vil derfor avvente sitt videre 
arbeid inntil kartleggingsfasen er gjennomført. 
 

 Toppidretten 
Sportskoordinator orienterte: 

➢ Våre landslagsledere har gjennomført individuelle samtaler med sine 
respektive ryttere.  

➢ Landslag/satsingsgrupper er oppdatert per dags dato. 
➢ Det er avholdt TEAMS-møte med landslagsleder for U25/Senior - Pether 

Markne - og alle utøverne i gruppene. Sportssjef Nina Johnsen deltok på 
møtet. Utøvernes satsing i et 4—års perspektiv frem mot OL 2024 i Paris skal 
kartlegges.  
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➢ Oppfølgende TEAMS-møte med U25/Senior-gruppen gjennomføres denne 
uken. 

63/20 Eventuelt  

 Arrangørkonferanse 2020 
Det vises til sak 53/20. Det vil ikke bli gjennomført grenspesifikk del i dressur i 
forbindelse med arrangørkonferansen 2020, som finner sted på utsatt dato 16. 
januar 2021. 

 Dressurkonferanse 2021 
Det planlegges for gjennomføring av dressurkonferanse i samarbeid med DDK 6. – 7. 
mars 2021. Nærmere informasjon om sted og innhold kommer på nyåret. 

 
 
 


