
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 05/2022/22. juni 

Tilstede: Elisabeth Røisli, Maja Farup, Nina Helene Von Hirsh, Janne Halstenshov 

Andre til stede: Lillan Jebsen (NRYF) 

Meldt forfall: Kristoffer Nyquist 

Referent: Janne Halstenshov 
 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  Ansvar 

DDK 28/2022 Status Online dommerseminar  

 Elisabeth tar over lederansvaret med å kartlegge Black Horse.  Elisabeth 

DDK 29/2022 Status Slow Track  

 Det er avholdt et møte med arbeidsgruppen for Slow Track, som har 
kommet fram til et forslag til erstatning for ridekravet for oppgradering 
til DD3 og DD4. DDK hadde en innvendinger på en formulering av et 
kriterium som vi har bedt gruppen om å omformulere. Forslaget vil bli i 
publisert og iverksettes når det er gjennomdrøftet med DDK og 
ferdigstilt.  

Elisabeth 

DDK 30/2022 Status utdanningsplaner  

 Utdanningsplanene er under arbeid. Kjell Myhre er i gang med 
dette, og Elisabeth har tatt på seg ansvaret med å koordinere 
ferdigstillelse av arbeidet. 

Elisabeth 

DDK 31/2022 Evaluering av å trekke seg-regel  

 DDK opplever ikke at det er ikke et problem at folk trekker seg 
under konkurranse. Noen ganger kan det også være fornuftig å 
trekke seg. Vi får tilbakemeldinger av dommere om at det er 
vanskelig å vurdere om hva som er gyldig grunn for å trekke seg, 
eller om det må vurderes som det er eliminering. DDK tenker at 
det blir litt synsing fra dommerens side. Det er en stor betydning 
av at når rytteren trekker seg så er det rytterens avgjørelse, mens 
når man blir eliminert så er det noen andre som har bestemt at 
du må forlate banen. DDK mener at dette må rytterne får lov til å 
bestemme selv. Vi synes det er vanskelig å få en rettferdig 
håndtering av dette, og anbefaler derfor at denne regelen strykes 
fra KR. 

 

DDK 32/2022 Status dressurdommerkonferansen  

  19.-20. november. Janne har kontaktet Nes angående leie av 
ridehuset lørdag formiddag.  
Demo ekvipasjer må skaffes.  

Janne 
Elisabeth  

DDK 33/2022 Status DD3-kurs  

 Andrew må kontaktes og bookes. Vi ønsker å utnytte Andrew 
mest mulig.  

Nina 



DDK 34/2022 Status Fast Track  

 Louise har ikke fått noen formell invitasjon enda. Det må hun få 
snarest.  

Maja 

DDK 35/2022 Skal vi fortsatt beholde 4 karakterer på allment inntrykk i FEI 
program? 

 

 Det kreves kursing før vi kan gå over til kun general impression. 
Dette er veldig innarbeidet i utlandet, burde ikke vi også følge 
etter? DDK er positive til å endre til kun General Impression. 

 

DDK 37/2022 Eventuelt  

 Booking av demoryttere. 
Elisabeth følge opp diverse innkomne saker fra stevnerapportene.  
 

 

 


