
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 06/2022/23. august 

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

Andre til stede: Lillan Jebsen (NRYF), Ingrid Jacobsen (SU-D) 

Meldt forfall: Kristoffer Nyquist 

Referent: Janne Halstenshov 
 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  Ansvar 

DDK 38/2022 Søknader om utsettelse av bisitting i forbindelse med DDA kurs   

 Vi har fått inn flere søknader om utsettelse av bisittingen i forbindelse 
med DDA kurs. Vi pleier å godkjenne dette, og ønsker å gjøre dette i alle 
tilfellene nå også.  

Janne 

DDK 39/2022 Dressurdommerkonferansen  

 Vi jobber med å booke godkjente trenere med demoryttere til den 
praktiske delen av dressurkonferansen fra LA- VB.  
 
Budsjett: Vi venter på svar fra Andrew angående honorar, Nina følger 
opp dette videre. 

Elisabeth 
 
 
Nina 
 
 
 

DDK 41/2022 Code of Conduct  

 DDK har opplevd ved flere anledninger spørsmål fra utenlandske 
dommere om vi ikke har en kleskodeks i Norge. Det har vært 
reagert på antrekk som for dem anses som upassende i møte med 
dommeroppdraget. Vi ønsker å rette mer fokus på Code of 
Conduct og kleskodeks, og bevisstgjøre dommere på hva som 
anses å være et anstendig antrekk til ulike stevnekategorier..   

Janne 

DDK 42/2022 Evaluering av å trekke seg-regel  

 DDK opplever det ikke som et problem at folk trekker seg. Noen 
ganger er det veldig fornuftig å trekke seg også. Det er vanskelig å 
vurdere om det er gyldig trukket grunn, eller om det er 
eliminering. 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. 

 

DDK 43/2022 Status dressurdommerkonferansen  

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

Janne 
Elisabeth  



DDK 44/2022 Status DD3-kurs  

 Vi jobber videre mot å arrangere DD3 kurs, Andrew må kontaktes 
og bookes. Vi ønsker å utnytte Andrew mest mulig.  

Nina 

DDK 45/2022 Status Fast Track  

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

Maja 

DDK 46/2022 Skal vi fortsatt beholde 4 karakterer på allment inntrykk i FEI 
program? 

 

 Det krever 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 47/2022 Eventuelt  

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

Elisabeth 

 


