
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 08/2021/20. september 

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

Andre til stede: Unni Henriksbø 

Meldt forfall: Bente Staalesen, Ingrid Jacobsen -SU-D 

Referent: Janne Halstenshov 
 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  

DDK 55/2021 Status dressurdommerkonferansen 

  Agendaen begynner å ta form og vil bli publisert i løpet av kort tid. 

Andrew Gardener har takket ja til å avholde teoretisk kurs i 

forbindelse med konferansen. Hovedfokus i den forbindelse vil være 

treningsskalaen, samlingsgrad MC-GP, sideførende øvelser, 

rytterkarakter samt form og kontakt i de letteste klassene.  

Det vil også bli dommerforum. Informasjon om hvordan man melder 

inn saker til forumet vil komme sammen med utgivelsen av agendaen. 

DDK ønsker at konferansen blir evaluert, så Lillan tar ansvar for å 

utarbeide evalueringsskjema. 

DDK 56/2021 Behandling av dispensasjoner 

 DDK har etter at de nye kompetansegrensene ble innført, behandlet 
flere søknader om dispensasjon til å oppnå kravet til rideferdigheter 
for oppgradering på programtrening (KR 1 Tillegg 5 punkt 4.6). 
Hensikten med kravet til rideferdigheter er å sikre at dommerne har 
den innsikten og ferdighetene som er nødvendig for å utføre en god 
jobb som dommer på nivået de skal dømme, og da er det avgjørende 
at dommerne mestrer å ri program og øvelser til et gitt nivå.  
 
KR 1 Tillegg 5 punkt 4.10 gir autorisasjonsmyndigheten (her DDK) 
adgang til å gi dispensasjon fra rideferdighetene, men sier ingenting 
om hvilke kriterier som skal legges til grunn for en eventuell 
godkjenning av søknad. DDK har derfor i samarbeid med SU-D drøftet 
ulike problemstillinger som dukker opp i behandlingen av søknadene, 
og kommet fram til at det er nødvendig å utarbeide en kriterie- og 
saksbehandlingsprosedyre, slik at prosessen blir mest mulig 
transparent, samt at likebehandlingsprinsippet blir ivaretatt på best 
mulig måte. Janne tar ansvar for å utarbeide et forslag til kriterier og 
prosedyrer innen uke 43. Forslaget sendes ut til øvrige medlemmer 
og bør være klar for publisering i utgangen av uke 44. Ingen søknader 
om dispensasjon til å oppnå kravet til rideferdigheter for 
oppgradering på programtrening vil bli behandlet i denne perioden. 
Alle nye søknader vil bli behandlet etter de nedfelte kriteriene.  



DDK 57/2021 Eventuelt 
Nylig innkommen søknad om å oppnå kravet til rideferdigheter for 
oppgradering på programtrening innvilges, avgjørelsen blir meddelt 
kandidaten umiddelbart, og utfyllende begrunnelse for innvilgelse av 
søknaden blir oversendt kandidaten innen utgangen av uke 43. 

 


