
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 01/2022/26. januar 

Tilstede: Maja Farup, Kristoffer Nyquist, Janne Halstenshov, Lillan Jebsen 

Andre til stede: Ingrid Jacobsen (SU-D) 

Meldt forfall:  

Referent: Janne Halstenshov 
 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  Ansvar 

DDK 01/2022 DDKs sammensetting og fordeling av ansvarsoppgaver for 2022  

  Velkommen til nytt år 

Tina Solbakken har tredd ut av dressurdommerkomiteen f.o.m 
2022. Vi takker Tina for hennes innsats og engasjement i DDK 
igjennom flere år.  

Bente Staalesen har pga helsesituasjon også avsluttet sitt 
engasjement i DDK. Vi takker Bente for hennes innsats i 2021. 

Det var ingen nye søkere til DDK for 2022 og den øvrige 
sammensetningen er derfor uendret. Leder har ytret bekymring 
for dette, da arbeidsmengden er stor for kun fire medlemmer. 
Dette er noe sportsutvalget har tatt på alvor med å publisere en 
ny utlysning etter medlemmer. Søknadsfristen er satt til 31. 
januar. 

Fordeling av ansvarsområder/arbeidsoppgaver 

Janne: Leder, kontaktperson SU-D, e-post 
Maja: Dommerlistene, reglementsansvarlig, dommeroppsett LM 
ind, LM lag HM MA og høyere. 
Nina: Internasjonale kurs, dommeroppsett NM, NM lag, HM 
ponni og MB, hallmesterskap unghest. 
Kristoffer: DD1 og DD2 kurs, Oppfølging autorisasjon av nylig 
autoriserte DDA.   

Wenche Alm: Ressursperson utenlandske dommere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDK 02/2022 Kurslæreraspirantutdanningen  

 Det var fire søkere til kurslæreraspirantutdanningen, og det er 
gjennomført intervjuer med alle fire. Det var fire meget sterke 
kandidater, men dessverre er det ikke kapasitet til å 
gjennomføre utdanningen med enn to kandidater i første 
omgang. De to som ble valgt ut i denne runden var Maja Farup 

 



og Øivind Instefjord Ødemotland. DDK Gratulerer og ønsker 
lykke til med utdannelsen. 
. 
Kurslærerutdanningen vil bli iverksatt allerede i februar hvor det 
er satt opp et DDA kurs. Kurslærerne har bare mulighet til å ha 
med en kandidat pr. kurs og det er ønskelig at begge får deltatt 
på et kurs hver før sommeren.  

DDK 03/2022 Fast Track dommerutdanningen  

 Vi er i mål med kriterier for Fast Track, og har fått godkjent Fast 
Track løpet av SU-D. Fast Track kan dermed publiseres og 
iverksettes i 2022. Aktuell kandidat vil motta invitasjon i løpet av 
kort tid. 

Maja 

DDK 04/2022 Behandling av søknader  

 Alle innkomne søknader til DDK, må behandles og skrives ut 
formelt med henvisninger til reglement, og saklig begrunnelse 
for vedtaket. Alle vedtak skal arkiveres i DDKs arkivsystem på 
Teams, da ikke alle har anledning til å jobbe i Teams har DDK 
også en egen Google Drive disk hvor vi kan lagre dokumenter 
midlertidig.  

Alle 

DDK 05/2022 Betaling for programtrening  

 I har fått forespørsel om hvordan DDK ser på betaling for 
programtrening. Dette er litt vanskelig, da enkelte dommer tar 
en svært høy sum. Når det gjelder dømming så betales dette 
med et honorar, og det skattes ikke. Det er forskjell på hvordan 
programtreninger gjennomføres, og da må disse også 
standardiseres. DDK er usikker på om vi kan legge føringer for 
dette, men vi kan jo gå ut med en anbefaling. Dommer 
autorisasjonen skal i utgangspunktet ikke brukes til kommersiell 
virksom, og vi oppfordrer derfor til moderasjon. 
 
DDK Foreslår dette til videre drøfting til fellesmøte. 

Alle 

DDK 06/2022 Klagesaker  

 DDK får fra tid til annen inn klagesaker på dommere. Det er 
viktig at informerer dommeren det gjelder om innholdet i 
klagen, slik at dommeren kan få en mulighet til å komme med et 
tilsvar, før videre behandling  
 
Vi har nå hatt to klagesaker fra samme stevne liggende en stund 
uten at den har kommet til behandling, dette er svært uheldig. 
Vi må følge opp slike saker umiddelbart og sende henvendelsen 
til dommeren, og ta kontakt med klager. 

Janne 

DDK 07/2022 Dommerkurs Epona  

 Det blir FEI stevne på Epona 27. april til 1. mai. I den forbindelse 
vil vi planlegge for dommerkurs med mulighet for oppgradering 
til DD3 og DD4. 

Nina 

DDK 08/2022 Dommerlistene og fordeling av dommere til mesterskap  



 Dommerlistene er ganske godt oppdekket. Det mangler OD til 
Epona i april, Arendal juni, Hønefoss samtidig med NM. 

Maja 

DDK 09/2022 Årsrapport  

 Gjennomgang av årsrapport for 2022. Denne må videresendes 
til NRYF så snart som mulig. 

Janne 

DDK 10/2022 Eventuelt  

 Intet  

 


