
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 07/2021/8. september 

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

Andre til stede: Ingrid Jacobsen -SU-D 

Meldt forfall: Bente Staalesen, Kristoffer Nyquist, Lillan Jebsen  

Referent: Janne Halstenshov 
 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  

DDK 49/2021 Status prosjektgruppe 2 – Fast Track (Maja) 

  Maja skrive et nytt forslag på bakgrunn av de tilbakemeldingene vi har 

fått fra kurslærerene. 

DDK 50/2021 Status prosjektgruppe 2 – dommermøterapporter (Tina) 

 Tina gjøre en innsats for å komme ajour innen førstkommende 
lørdag, slik at det er klart til fellesmøte. 

DDK 51/2021 Status prosjektgruppe 6 Utdanning nye kurslærere (Janne) 

 Utlysningsteksten er klar, og vil bli publisert. 

DDK 52/2021 Dømming av unghestklasser med trener som meddommer § 452.2.b 

 Vi bør ha en definisjon på hva som forteller hvilket nivå treneren er 
på, og hvilken trenerutdannelse treneren har. DDK tenker at det bør 
være minimum en NRYF utdannet trener på minimum trener 2 nivå. 
Det bør også stilles krav til at minst en norsk dommer inngår i 
dommerpanelet. Dette fordi det kan oppstå problemer med at 
utenlandske dommere ikke kjenner til KR  IV på samme måte som 
norske dommere, og at vi står i fare for at språkbarrierer står i veien 
for tolkning av reglementet.  

DDK 53/2021 Forslag til reglementsendringer fra DDK 

 • LM: Kvalifiseringskravene til LM må komme klart fram. Hva 
betyr det aktuelle klassenivået? Betyr det at du må ha ridd 
§475.3 a) Ekvipasjen hest og rytter samlet) må minst ha 
gjennomført det aktuelle klassenivået to ganger med 
minimum 60% på d- stevne eller høyere. Peker dette tilbake 
på minst to ganger i klassen man skal starte? Eller to ganger 
på minst klassenivået.  Skrive om setningen på det vi ønsker at 
det skal være.DDK ser på det som problematisk at man ikke 
får ri LM dersom man har ridd i mesterskap tidligere. Du kan 



allikevel være en ganske representativ ekvipasje på LM nivå. 
Kan man åpne opp for at flere klubber kan sende 
representative krav?  

o Gjøre om % kravet? Nedre grense 58%? Øvre grense? 
o Dersom for mange melder må vi heller se på 

uttakskravet, og de at de med lavest % ikke får ri. Maja 
sender inn forslaget  

• DDA- kan få dømme klubbmesterskap 
o Vi gir for mange dispensasjoner 
o Klasser er ikke kvalifiserende dersom det dømmes på 

disp. 
o Sette krav til at DDA må ha dømt minst to klubb/d-

stevner for å dømme klubbmesterskap. (Maja sender 
inn forslag til det DDK anser som nødvendige 
reglementsendringer). 

  

DDK 54/2021 Eventuelt  

 o Konferanse: Det blir ikke en stor felleskonferanse med 
alle grenene, men DDK ønsker dommerkonferanse, vi 
kommer nærmere tilbake til dette i samarbeid med 
SUD. 

 
 

 


