
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 05/2022/25. mai 

Tilstede: Elisabeth Røisli, Janne Halstenshov, 

Andre til stede: Lillan Jebsen (NRYF) 

Meldt forfall: Kristoffer Nyquist, Nina Helene Von Hirsh (Deler av møtet) 

Referent: Janne Halstenshov 
 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  Ansvar 

DDK 28/2022 Velkommen til møte  

 Det har den siste tiden vært mange henvendelser til DDK av ulik art. 
Janne har i denne perioden hatt høyt arbeidspress, og er derfor veldig 
glad for at det øvrige DDK har tatt ansvaret for all mail 
korrespondansen. Tusen takk for det.  

Janne 

DDK 23/2022 Online dommerseminar  

 Vi har fått tilbud om Online dommerseminar fra Black Horse. 
Dette ser ut som et meget seriøst opplegg, og aktørene bak er 
profesjonelle, men vi ser en utfordring med pris. DDK har ikke til 
budsjett til å dekke alt, det blir så fall en ganske høy egenandel pr. 
deltager.  
 
Det må bli satt opp et møte med Online dommerseminar gruppa, 
for hvordan vi videre kan jobbe med online dommerseminar.  

Kristoffer 
og 
Elisabeth 

DDK 24/2022 DD3 eksamen  

 Nina sender alt av praktisk info til alle kandidatene.  
 

Nina 

DDK 25/2022 Info om dressurprogram på engelsk   

 DDK har blitt oppfordret av SU-D til å lage en oversikt på engelsk 
over hva som avviker Fra bruk av FEI programmene i Norge. Maja 
har tidligere laget en mal med noe av denne infoen, som hun 
sender til Janne som tar seg av oversetting.  

Janne 

DDK 26/2022 Slow Track   

 Det er nå opprettet en ny arbeidsgruppe som skal se på 
muligheter for hvordan dommere uten ridekrav kan utdanne seg 
videre til høyere grader.  
Leder: Elisabeth Røysli 
Kurslærer: Kjell Myhre 
Kurslærer: Øivind Ødemotland 
Dommer uten ridekrav: Camilla Nordahl Samuelsen 
 
De tar et møte så fort som mulig før sommeren, og tygger videre 
på dette i sommer, og fortsetter arbeidet til høsten.   

Elisabeth 

DDK 27/2022 Åsane  



 Overdommer for Åsane har ordnet seg.   Maja 

DDK 27/2022 Inter på Gjøvik  

 Det ble avholdt en intermediaire II hos Gjøvik rideklubb 15. mai 
2022 med kun en dommer. Dette er i strid med reglementet og 
resultatet må derfor bli fjernet fra Equipe. 

Maja 

DDK 27/2022 Dommermøterapporter  

 Elisabeth er godt i gang med å følge opp dommermøterapporter.   

DDK 27/2022 Eventuelt  

 Utdanningsplaner; Elisabeth tar en oppdatering på det med Kjell 
Digitale stevnerapporter er snart klare for uttesting: Maja er 
rytterrepresentant. Elisabeth OD. Ingrid er stevneleder. 
 
LM lag: Dommeroppsettet er satt opp til alle klasser.  

 

 


