
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 07/2020/2. desember 

Tilstede: Nina Helene Von Hirsch, Maja Farup, Tina Solbakken, Kristoffer Nyquist, Janne 

Halstenshov 

Andre til stede: Ingrid Jacobsen-SU-D 

Meldt forfall: Bente Staalesen 

Referent: Nina Helens Von Hirsh 

 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  

DDK/32/2020 Dommerlisten og mesterskapsoppnevning 

  Maja tar over ansvaret for dommerlisten og vil sende ut den så snart 

som mulig. Hun har i den forbindelse gitt SU-D tilbakemeldinger på 

terminlisten. Listen over de individuelle mesterskapene vil bli sendt ut 

i løpet av en uke, mens lag mesterskapene  blir sendt ut vil bli sendt ut 

så snart de er klare. 

DDK/33/2020 Handlingsplan og rapportering 

  Nina gjennomgikk status for handlingsplanen. Nina og Janne 
samarbeider om utarbeidelse av utkast til neste års handlingsplan, 
som blir forelagt DDK når utkastet er klart. 

DDK/34/2020 Status prosjektarbeid 

 Det er avholdt flere møter i de ulike prosjektgruppene, som har 
kommet godt i gang med å lande flere løsninger som vi har tro på at 
vil være positivt for dressursporten. Den planlagte workshop der 
gruppearbeidet skulle gjennomgås ble dessverre avlyst pga. 
Koronasituasjonen. Ny workshop blir planlagt i 2021. 
 
I gruppe  4-dommermøterapporter gjenstår det noe arbeid som må 
jobbes videre med. Tina tar ansvar for å kalle inn til nye møter i 
desember og januar. De øvrige gruppene gjennomfører møter etter 
behov før felles workshop. 

DDK/35/2020 Kurs 

 Det er stor usikkerhet rundt arrangering av kurs i 2021 pga. 

koronasituasjonen, men vi planlegger med håp om at det skal bli 

mulig. 

Kristoffer tar over ansvaret for arrangering av DDA-DD2 kurs. Han 

hører med Torunn/Kjell/Trond om muligheten for å arrangere et 

webinar (dommerkurs, teori) i løpet av desember. 

Vi håper det blir mulighet for å arrangere DD1 kurs så fort som mulig 

i 2021 og DD2 kurs til høsten 2021. Forrige DD2 kurs ble avlyst pga 



for få påmeldte, så Kristoffer sender ut forespørsel på Facebook om 

behovet for DD2 kurs høsten 2021. 

Videre tar vi sikte på at det blir mulig å arrangere DD3-DD4 kurs på 

Epona den 7.-10- oktober 2021.  

Nina lager kursplan. 

DDK/36/2020 Online bisitting 

 Det er opprettet en ny prosjektgruppe online bisitting, som starter oppi 

januar 2021og vil jobbe mot tilrettelegging for at dommerne skal ha 

mulighet til å gjennomføre noe av bisittingen online. 

Gruppen består av Kristoffer Nyquist (leder), Maja Farup, Nina Hirsch 

 

DDK/37/2020 Eventuelt 

 Intet 

  
    


