
 
 

Møtereferat      DDK-møte nr. 2/2019 
 
Dato: 8/5 2019   20:00-21:30 
Innkalt: Nina Hirsch (leder), Dag Smith-Meyer, Tina Solbakken, Janne Halstenshov, Kristoffer 

Nyquist, Maja Farup, Ingrid Jacobsen (GU-D), Wenche Alm (NRYF admin, som ansvarlig for teknisk 
personell) 

 
  

 
 
 
DDK telefonmøte 8/5-19 kl. 20:00 
 
 

DDK/11/2019 Habilitet  

Regelen i dag om habilitet og programridning er for streng. Aksjon: DDK utarbeider et konkret forslag 
til å endre regel om "karantene" på tre måneder etter programtrening, basert også på hvordan Sverige 
og Danmark har gjort det "hos seg". Skal deretter sendes ut på "høring" til alle dommere.  
            
                        Ansvarlig: Maja og Dag  

DDK/12/2019 Dommerlisten-status  

Kristoffer gir en gjennomgang av status for dommerlisten. Det meste skal være oppdatert. 

Aksjon v/utsending av dommerlisten 2020: innsamling, skjema arrangørene fyller ut. Hjemmedommere 
må også melde inn. Kristoffer utarbeider forslag. Viktig at det ligger ute en datert oppdatert liste. 
Informasjonsfølgeskriv både rettet mot arrangører og dommerne utarbeides. 

                    Ansvarlig: Kristoffer og Nina 

DDK/13/2019 Kurs  

Planlegging av høstens kurs: DD2 kurs i november. Antall kurslærere må konkluderes. (Maja, Janne) 
Andrew kurs oktober: prosjektgruppe består av: Dag, Tina, Janne, Nina. Aksjon: Planlegging og 
utarbeidelse av invitasjon påbegynnes snarest.   

           Ansvarlig: Maja, Janne, Nina, Dag  

DDK/14/2019 Prosjekt dressurdømming-oppfølgning  

Arbeidet med nye DDA-kurs påbegynnes. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe og forslag om nytt 
system skal sendes ut på høring til høsten. Det skal utarbeides et nytt system for fast-track-
dommerutdanning. Dette planlegges å være klart til neste års reglement. Nina følger opp.  

                  Ansvarlig: Nina 

 



 
 
DDK/15/2019 Reglement.  

Endringer i 2020 må klargjøres allerede nå, og sendes ut på "høring". Endring av KR1 tillegg 5 
vedrørende Fast track, mulig endring av §116, i hvert fall codex ref sak nr 11.  

                   Ansvarlig: Nina 

DDK/16/2019 Nye skjema.  

Det er laget nye skjema for skyggedømming og bisitting, disse publiseres i NRYF skjemabank. Det er 
også en plan om å redigere praksiskort, slik at det stemmer bedre overens med vedtatte endringer i 
kompetansekravene, og bedre brukervennlighet.  

                   Ansvarlig: Nina 

DDK/17/2019 Oppfølgning fellesmøte med GU-D i april.  

Det henvises til GU-Ds referat og punkt 11 i dette referatet. Det er viktig å få innspill fra miljøet om 
eventuelle endringer før det blir besluttet.  

 

DDK/18/2019 Eventuelt 

Ridekravet og hva som kan godkjennes av dokumentasjon på dette. I utgangpunktet kun kopi av 
resultatliste eller signert protokoll.  

Oppfølgning dommermøterapporter gjøres av Tina og Dag. 

Det er viktig å datere oppdaterte dommerlister som blir lagt ut på rytter.no 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Neste møte i DDK er 5. juni 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


