
 

Uttak dommere til mesterskap i dressur 2021  

  

DDKs medlemmer står for uttaket, med unntak av medlemmer som er inhabile (selv meldt 

interesse for å dømme, konkurrerer selv, har elever/trener som skal starte, eller av andre 

grunner ikke er habile ref. KR1 § 116.   

  

Uttaket skjer på følgende kriterier:  

Prioriteringsrekkefølgen: DD6-DD5- DD4-DD3-DD2. Dersom det er flere dommere som 

har meldt interesse enn antall dommere som skal oppnevnes for det enkelte mesterskap, vil 

det tilstrebes å lage en rettferdig fordeling imellom de ulike mesterskapene. I de aller fleste 

tilfeller vil alle DD4 og DD3 som har meldt interesse bli oppnevnt. Unntak kan forekomme, 

men det tilstrebes å gjøre en rettferdig rokkering imellom år og mesterskap. Overdommer 

vil alltid forespørres og avtales i forkant. Imellom DD2 tilstrebes det å lage en rettferdig 

fordeling imellom år og mesterskap. Erfarne DD2 vil prioriteres. Der det er flere dommere 

som har meldt interesse enn antallet som skal oppnevnes, vil det bli satt opp en 

reserveliste. Dersom man er satt opp på reserveliste, er det fint om man holder av helgen, 

eller tar kontakt med DDK dersom dette ikke er praktisk mulig/ønskelig.    

  

Når oppnevningen skjer, vil alle oppnevnte dommere få informasjon om dette fra DDK. 

DDK vil samtidig informere arrangøren som følger opp videre. Dersom man blir syk eller 

av andre grunner er forhindret til å dømme det man er tatt ut til, er det viktig at man gir 

beskjed til DDK med det samme.   

  

Listen over uttaket vil også legges på rytter.no på DDK sine sider.   
 

NM-lag - Skedsmo Rideklubb - 17.-19 september 

• Anne Grundvig, DD4 

• Torunn Knævelsrud, DD4 

• Øivind Ødemotland, DD4 

• Anne Gunn Aleksandersen, DD3 

• Britt Clausen, DD3 OD 

• Janne Halstenshov, DD3 

• Minna M. Hernandez, DD2 

utenlandske dommere (om smittesituasjonen tillater dette)  

• Paula Nysten (FIN) 

Reserver i prioritert rekkefølge:   

• Selina Johansen-Dahl, DD2 

• Anne Gina Fredriksen, DD2 

Uttaket er gjort av Nina Hirsch, Tina Solbakken og Bente Staalesen. 


