
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 02/2022/23. februar 

Tilstede: Elisabeth Røisli, Kristoffer Nyquist, Janne Halstenshov, Maja Farup, 

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

Meldt forfall:  

Referent: Janne Halstenshov 
 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  Ansvar 

DDK 11/2022 Nytt medlem av DDK  

 Vi ønsker Elisabeth Røisli velkommen som nytt medlem i DDK. 
Elisabeth vil ha hovedansvar for dommerrapporter samt bistå med alt 
av forefallende arbeid i DDK. Se for referat 01/2022 for øvrig 
ansvarsfordeling i DDK.  

 

DDK 12/2022 Avholdt ekstraordinært SU-D møte  

 Det ble avholdt et ekstraordinært møte med SU-D og leder DDK 
den 21.02.22 i anledning innkommen kritikk av DDK og SU-Ds 
arbeid. DDK og SU-D har kommet frem til en felles enighet om 
hvordan kritikken bør møtes. 

 

DDK 13/2022 Honorar utenlandske dommere  

 Vi har mottatt forespørsel rundt praksisen med å betale FEI –
dommere på nasjonale stevner kun våre nasjonale takster. Vi er 
gjort oppmerksom på at det i utlandet er vanlig å gi FEI-
dommere FEI- honorar, selv på nasjonale stevner, og at det er 
misnøye mot Norges praksis blant FEI-dommere.  
 
DDK ønsker ikke å øke takstene for FEI dommere. Dette vil etter 
vår mening legge et ytterligere press på stevneøkonomien. 
Arrangøren eller dem som booker dommere (For tiden Wenche 
Alm)må opplyse om takstene når de bookes.   

Janne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nina 

DDK 14/2022 Fast Track – innspill fra Torunn  

 Det har etter hvert kommet inn mye tekst i 
dressurdommerutdannelsen som publiseres i reglementet. 
Forslag fra Torunn er å korte inn teksten, og heller publisere et 
vedlegg med kriterier for utdannelsen som publiseres på 
hjemmesiden. Det er meningen at utdanningsplanene som 
fortsatt er under arbeid skal fungere som dette. Vi må følge opp 
Kjell angående dette som må gå igjennom utdanningsplanene 
og sjekke om alt er greit. 

Elisabeth  

DDK 15/2022 Behandling av e-post  

 Det kommer inn store mengder med e-post til DDK. Det er Janne 
som har hovedansvar for e-postene, men mengden tilsier at det 
er veldig fint om andre også kan ta noe ansvar. Det er viktig å 

Janne 



merke all epost du tenker at du kan behandle med ditt eget 
navn, slik at det er synlig at e-posten er under arbeid, og av 
hvem. Dersom du leser e-post, men ikke gjør noe med den er 
det viktig å merke den som ulest.  

DDK 16/2022 Reglementsendring KRIV  

 Det er vedtatt en ny regel som setter kriterier for når en ekvipasje kan 
trekke seg under programmet. Vi bør bruke tid på denne regelen på 
dressurkonferansen, slik at alle dommere blir trygge på hva de skal 
gjøre i en situasjon der en ekvipasje ønsker å trekke seg. DDK stiller 
også spørsmålstegn med hvordan bedømmingen tenkt videre dersom 
rytteren får avslag på forespørsel, og velger å fortsette.  

Alle 

DDK 17/2022 Status dommerkurs Epona  

 DDK planlegger for dommerkurs på Epona 30. 04 – 01.05. 2022. 
Andrew har fått forespørsel om han kan komme og avholde 
kurs, vi venter på svar. Det må være et team fra DDK som kan 
reise ned og kjøre logistikken for kurset (Nina kan ikke). Vi 
planlegger med Epona etter at vi har fått svar fra Andrew. Vi bør 
finne egnede kurslokaler så snart som mulig.  
 
Vi ønsker å legge til rette for DD3 og DD4 eksamen. Dette 
fordrere at Kjell, Trond eller Torunn er der og kan ta sensuren.  

Nina  

DDK 18/2022 Status dommerlistene og fordeling av dommere til mesterskap  

 Det er fortsatt noen stevner som står udekket. Vi mangler 
dommere til Arendal og Grimstad i juni, og Hønefoss samme 
helg som NM. 
 
Maja har kontroll på dommeroppsettet til HM på Grenland, og 
Nina på HM på Starum.  

Maja 

DDK 19/2022 Status dommere  

 Mange dommere har falt ut av dommerlisten. Dette skyldes 
trolig manglende innsending av praksiskort. Vi har gått ut på FB 
siden med en påminnelse, og flere har meldt inn. Vi sender ut 
en ny påminnelse på mail til de sommerene det gjelder.  

Maja 

DDK 21/2022 Kursplan  

 Vi må få på plass kursplanen så fort som mulig. Kristoffer sjekker 
ut når det er aktuelt med DD1 og DD2 kurs.   

Kristoffer 

DDK 20/2022 Eventuelt  

 Oppfølging av DDA Kristoffer 

 


