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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat TKK 21.02.2022 
 
Fra møte: 21/02/22  
Til stede: Janne Hetle, Jeanette Lund Støen, Linda Thomsen, Elin Hilling og Nils Kristian Brunvoll 
Frafall: Lillann Jebsen 
Referent: Marte Sneeggen 
 
 
Sak 08/22 Utdanningsplaner 
Utdanningsplanene er ferdige og har vært gjennomlest av SU-K og TKK og godkjent av komiteene. Det 
blir meldt fra til Lillann som vil ta ett siste overblikk før publisering.  
Forventningene til FEI personell (sak 11/22) vil bli ført inn som ett punkt under videreutdanning i 
planene for grad 2.  
 
Sak 09/22 Ferdig stille punkt om personlig egnethet 
Forslag til tekst: Ved vurdering av personlig egnethet legges det vekt på modenhet, evne til å beholde 
roen, evne til dialog og samarbeid, profesjonell opptreden samt trygghet i dommer rollen.  
Denne setningen blir lagt til i utdanningsplanene for grad 1 og grad 2: Vist seg kompetent som 
dommer/banebygger og overdommer  
 
Sak 10/22 Forventninger til Kurslærere 
Ved oppdatering av utdanningsplaner og kursmateriell så er det aktuelt å gå igjennom dagens 
kurslærere. Epost vil bli sendt ut til dagens kurslærere for å høre om de er interessert videre. Her vil 
vi presisere hva som forventes hvis de ønsker å fortsette.  
Forventninger: 

• Faglig input til utdanningsplaner og kursmateriell.  
• Ha mulighet til å stille på ett kurs i året.   
• Være med på kurslærer samlinger arrangert av NRYF.  
• Holde seg oppdatert på utviklingen i kjøresporten og reglement. 

 
Action: Janne formulerer mail. Ferdigstilles torsdag 24.02.2022 
 

 
Sak 11/22 Forventninger til FEI personell 
I samsvar med ønsket til kurslærere ønskes det også at teknisk personell som er interessert i FEI kurs 
og autorisering så ønskes det at disse gir tilbake til den nasjonale sporten da det brukes en del av 
budsjettet på å opprettholde autorisasjonen deres.  
Forventninger: 

• Levere praksiskort til riktig tid.  
• Forplikte seg for det året og dømme minst to DMP stevner på nasjonalt nivå 
• Aktivt delta i kompetanse overføring på samlinger og grenkonferanser 
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Sak 12/22 Status tegneprogram for banebyggere 
Nils Kristian informerer om tegneprogrammet som kan kjøpes fra ett firma i Tyskland. Har vært i 
kontakt med sprangbanebyggerne som bruker tilsvarende. En lisens koster ca. 360 euro. Samarbeid 
med SU-K for å kunne få tak i en lisens for å teste dette og om dette er noe som kan være aktuelt i 
Norge. Kjøper man det så har man det. Ikke en årlig lisens.  
Hjemmeside for programvaren: https://www.sattler-reithindernisse.de/  
 
Sak 13/22 Forberedning til digitalisering av kurs 
Vi ønsker å starte med å lage ett digitalt kurs for KRIX. Avventer litt til vi vet hvordan KR1 kurset blir 
lagt opp, men begynner å tenke på hvordan vi ønsker å strukturere kurset og hva som skal med.  
 
Planlegge filming av en del øvelser i dressur som kan brukes på kurs og samlinger for å diskutere. 
Ønsker å få gjort dette i løpet av sommeren. Etablere ett samarbeid med en trener og noen 
ekvipasjer. Vi ønsker også å gjøre dette for presisjon og maraton også.  
 
Sak 14/22 Handlingsplan 2022 
Handlingsplanen er på forhånd sendt ut til TKK medlemmer samt leder i SU-K. Denne justeres litt før 
den sendes til administrasjonen. 
 
Sak 15/22 Terminliste 
Vi har problemer med å få fylt opp overdommer stillingene mens banebygger mangler kun ett par 
stevner. Prøver å pushe litt på dommerne og se om det er noen som kan ta på seg ett par ekstra 
stevner.  
 
Sak 16/22 Veien videre i 2022 

- Autoriseringskurs i sommer. Ansvarlig: Nils Kristian og Janne. Har en plan klar før neste møte 
om ca. 3-4 uker.  

- Samling i oktober, blir mest sannsynlig ett autoriseringskurs for dressurdommere. Ansvarlig:  
Jeanette og Linda. 22-23 oktober. 

- Filming av dressur i sommer. Ansvarlig: Marte 
 
Sak 19/22 Eventuelt 

- Teams møte når reglementet er ferdig. Invitere teknisk personell til diskusjon av paragraf 917 
Hestevelferd. 

- Kommunikasjon i andre kanaler enn kun Facebook. Vi må bli flinkere til å kommunisere via 
andre kanaler enn facebook da ikke alle er like aktive på facebook. Sende ut viktig informasjon 
på mail. Kan vi ha en side på rytter.no. Avklarer med Lillann hva som er beste mulighet her.  
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