
 
 

Møtereferat      DDK-møte nr. 3/2019 
 
Dato: 5/6 2019   20:00-22:00 
Tilstede pr. telefon: Nina Hirsch (leder), Dag Smith-Meyer, Tina Solbakken, Janne Halstenshov, 

Kristoffer Nyquist, Maja Farup, Ingrid Jacobsen (GU-D), Wenche Alm (NRYF admin, som ansvarlig for 
teknisk personell) 

 
  

 
 
 
DDK telefonmøte 5/6-19 kl. 20:00 
 

 
 

DDK/19/2019  Dommerlistestatus.  

Statusoppdatering v/Kristoffer. Landsmesterskapet trenger flere DD2 eller høyere, 2 

dommere i hver klasse ref. KRIV. Nina og Kristoffer følger opp.  

                     Kristoffer følger opp 

 

DDK/20/2019  Habilitet.  

Opprettet intern arbeidsgruppe i DDK. Det er behov for flere på arbeidsgruppen. Maja sender 

over til alle medlemmer det som er foreløpig forslag. Alle må lese forslaget og gi skriftlige 

tilbakemeldinger. 

               Maja og Dag følger opp 

           

 

DDK/21/2019  Status prosjekt dressurdømming. Ny dommerutdanning (DDA)  

Nina informerer om status og fremdrift. Nyhetssak vil komme på rytter.no, slik at prosessen 

og tiltakene som gjøres er synlige for miljøet. Det skal opprettes en arbeidsgruppe, som også 

skal jobbe med modernisering av kursmateriellet. Det skal inviteres til et informasjons- og 

motivasjonsseminar i forbindelse mer Andrew-kurs på Sørlandet i oktober. (fredag 4. 

oktober) for DD3 og DD4 om utdanningsløp av ny regionale kurslærere. Det vil i samme 

seminar informeres om prosess/løp med å kunne bli FEI-dommer. 

                          Nina følger opp 

  

DDK/22/2019  Kurs  

Andrew kurs 5. og 6. oktober. Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av Nina, Janne, 

Maja, Dag, Tina som skal jobbe med kursforberedelser. Invitasjon skal sendes ut snarest. 

Nina lager et utkast. Inforseminar jf. sak 21, vil avholdes fredag 4. oktober på kvelden (for 

eksempel 18-20 eller 19-21.) Kostnader og egenandel må beregnes. Finne en løsning med 

headset, da leie av headset av stedets lydtekniker er veldig kostbart. (i fjor 12.000kr). Vi må 

forhøre oss med Epona i forkant. En løsning kan være å ha egne headset og smarttelefoner 



 
 

og skru av egne mikrofoner. Via whats app. Dette må eventuelt testes ut. Løsningen vi finner 

må uansett funke. Tidspunkt for arbeidsmøte er satt til 11/6 kl. 18 

              Arb. gruppen følger opp 

 

DDK/23/2019  Dommermøterapporter.  

Målet er å identifisere mer typiske problemstillinger. Sette av eget punkt i programmet under 

Andrew-kurs, dersom det er tid. Se på dette når vi setter opp mer konkret innhold i kurset. 

Diskusjon om selve rapporten bør revideres? Det bør utarbeides en retningslinje for 

avholdelse av dommermøter som skal gå frem av rapporten. Beskrive bedre hva DDK 

ønsker tilbakemelding på.    

               Dag og Tina følger opp  

 

DDK/23/2019  Eventuelt.  

DDK ønsker å ta opp størrelsen på dommerhonorar med NRYF. DDK ønsker å høyne 

dommerhonoraret (dvs i praksis for alt teknisk personell). Lenge siden det ble justert. Det er 

dog utfordringer ifht skatteregler og hensynet til arrangøren. Argumenter for å øke: 

Motivasjon/beholde kompetanse, inflasjonsjustering. Dag og Janne vil utarbeide et forslag.  

             Janne og Dag følger opp 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Neste møte i DDK er 14. august 2019 


