
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 06/2021/16. august 

Tilstede: Maja Farup, Tina Solbakken, Kristoffer Nyquist, Janne Halstenshov, Lillan Jebsen 

Andre til stede: Ingrid Jacobsen -SU-D 

Meldt forfall: Bente Staalesen, Nina Helene Von Hirsh,  

Referent: Janne Halstenshov 
 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  

DDK 41/2021 Status prosjektgruppe 4 – dommermøterapporter (Tina) 

  Tina var hindret i å møte på dagens møte, så hun sender statusrapport 

for prosjektet på mail til DDK. 

DDK 42/2021 Status prosjektgruppe 5 Online bisitting (Kristoffer) 

 Kristoffer har vært i dialog med Kjell, og sett på ulike alternativ som 
kan fungere som online bisitting blant annet med kameraløsning, 
men det er vanskelig å finne gode løsninger som lar seg gjennomføre. 
DDK har ikke teknologiske løsninger pr. dags dato for en slik 
gjennomføring, ei heller personer som skal være ansvarlige for 
gjennomføringen.   
 
Kristoffer tar videre ansvar for å skissere forslag til hvordan online 
bisitting kan utvikles, slik at det kan godkjennes som erstatning for 
vanlig bisitting. Han ser da også på om det kan være mulig å 
organisere det som et Webinar. Det er også viktig å avklare innhold 
for at det kan erstattes som fysisk bisitting. Kristoffer lager et 
grunnlag for videre framdrift for hvordan vi løser online bisitting. Frist 
10. september. 

DDK 43/2021 Status prosjektgruppe 6 Utdanning nye kurslærere (Janne) 

 Det er avholdt prosjektgruppemøte, hvor det ble laget en 
framdriftsplan for utlysning av nye kurslærere, samt gjennomføring 
av utdannelsen. I tillegg må vi kartlegge økonomien, og om 
Kurslæreraspirantene skal ha honorar for å gå på kurs. DDK tenker at 
det ikke skal utbetales honorar for selve kursdeltagelsen, men vi vil 
drøfte videre mulighet for å dekke faktiske utgifter som reise og 
opphold. 

DDK 44/2021 Krav til praksis og kurs for DD 2021 

 DDK ønsket å se an hvordan sesongen utviklet seg i løpet av 2021 før 
vi konkluderte med om det var behov for en unntaksregel i år også. 
Dette ser vi nå at er nødvendig, sesongen kom svært sent i gang, og 
mange stevner og kurs har blitt avlyst eller utsatt. Vi gir derfor lik 
uttaksregel fra praktisk dømming og deltagelse på kurs som i fjor for 



opprettholdelse av nåværende autorisasjon, men dommere som ikke 

har praktisert eller deltatt på kurs kan ikke oppgraderes uten at 

nødvendig praksis i henhold til KR er innfridd. Praksis år uten at 

praksis er gjennomført teller da ikke i henhold til KR.  

DDK 45/2021 Inndeling av klasser mellom D og L stevne (Maja) 

 DDK opplever en del forvirring rundt D/L stevner i kombinasjon med E 
stevner, og hvilke regler som gjelder for antall dommere. Tanken med 
D/L stevne, der man kan arrangere MA og VB med kun en dommer er 
at ekvipasjene skal få stevnetrening på dette nivået på mindre 
stevner. Når det da blir arrangert alle typer stevnekategorier på et 
stevne, regnes ikke D og L stevne som en kategori, men som egne 
separate kategorier, og det er reglene for antall dommere på L-
stevner som må følges i KR. Ikke reglene for D/L stevner. Dette har 
skapt ulik praksis hos stevnearrangørene, og DDK ønsker derfor å gå 
vekk i fra D/L stevne, men tillate å arrangere MA på D- stevne, men 
uten at det kan være kvalifiserende. DDK tenker også at det da bør 
kun være de nasjonale programmene som kan settes opp. 
 
Videre drøfter vi spørsmålet om det bør bli en endring i antall 
dommere på E- stevne nivå til 2 dommere i stedet for 3 som er 
hovedregel. Maja skriver et forslag til SU-D/fellesmøte om 
reglementsendring, med begrnnelse. 

DDK 46/2021 Google Drive/disk 

 Det er laget et mappesystem for alt av dokumenter i Google drive/dis 
(internt DDK). 

DDK 47/2021 Dømming i mesterskap DDA 

DD DDK får inn mange søknader med spørsmål om DDA kan få 

dispensasjon til å dømme på klubbmesterskap. DDK har ikke funnet 

hold i KR til at vi har kunnet innvilge dette, men vi har innvilget 

søknader som går ut på at DDA kan dømme som sidedommer med en 

erfaren høyere autorisert dommer på C i mesterskap.  

 

Med tanke på at det nå er innført høyere ridekrav for å bli DDA, og de 

som autoriseres har et bredere grunnlag enn tidligere, så lurer DDK på 

om det bør gjøres en endring i KR som åpner for at DDA kan dømme i 

mesterskap som sidedommer med en høyere dommer på C. 

 

DDK foreslår at DDA kan dømme i mesterskap på de nivåene de er 

autorisert for, under forutsetning at DDA dømmer med annen 

dommer med høyere dommergrad.  

• DDA kan ikke sitte som hoveddommer.  
• DDA må ha dømt 2 klasser på øverste nivå for å dømme i 

klubbmesterskap. 
 
Det ble også foreslått at DDA, bør kunne dømme på lik linje med DD1. 
Forslaget ble nedstemt. 

DDK 48/2021 Eventuelt  



 • DDK har etterspurt muligheten for tilgang til egen PC. Lillan 
undersøker om post 3 midler kan brukes til innkjøp av PC til 
DDK. 

 

• Webinarer: Kristoffer tar ansvar for å undersøke muligheten 
for å arrangere DD3 kurs på Grenland siste helg i oktober. 

 

• Lillan har avtalt møte med Maja og Torunn om digitalisering av 
KR 4 

 

• Budsjett:  
 

o DD3 kurs  
o Kurs FEI dommer 
o Filming til digitalisering av kursmateriell  

 


