
 

Møtereferat  

  

          Tilstede :  DKKs medlemmer og Ingrid Jacobsen 

Dato :  15. januar 2020 kl 20:30 

Sted :  Telefon  

Emne :  DDK møte januar '20 

 

  

DDK/1/2020 Teknisk konferanse og dommerkonferanse. evaluering 

Oppsummert alle enige om at det var en fin konferanse. Dag 1: Presentasjon av 
dommermøterapportene var bra og fikk i gang diskusjonene. Bra for samholdet og møtes så mange. 
Dag 2. Bra med Case. Fin prosess. Alle bidro. Fin seanse. Gir mersmak. Dog for lite tid.  
Hva ønsker vi til neste år: mer tid sammen. Presentasjon feks fra en av FEI dommerne som kan fortelle 
om et kurs el. Oppsummering av f.eks tema: finne linken i case neste gang. Dommerrapportskjema: 
problem med forskjellig skala, som er bekymringsfullt.  
 
DDK/2/2020 Bisitting  

Gjennomgang av innspill og plan videre. Store problemet er at det ikke er så mange GP ekvipasjer. Er 

det 10 for mange? Skrive for annen dommer kan også godkjennes. Tilbakemelding til dommerne. 

Utrede FB streaming på stevner.  

Hva med fremtiden? Hvor er vi i dag hvor skal vi. Det kom innspill på å bisitte samme klassenivå. Det vil 
lette på problemene for mange. Kan være en fin ting for å opprettholde autorisasjonen. Det er 
utfordrende også å bisitte samme klassenivå som man dømmer. Alternativet for mange er å bisitte 
stevner som man ikke dømmer selv. Vi må ha horisont i denne diskusjonen. Behovet er, og bakgrunnen 
for at reglene ble laget, er å øke kompetansekravene. Det er allikevel veldig mange som sliter med å 
klare bistittingskravene allerede første året. Det er et alternativ å lempe med alternativt samme nivå, 
som gir en større mulighet for å bisitte. Dersom man kan få til noe online, er dette et godt alternativ. 
En mulighet er å gjøre skriving på FEI stevner kompetansegivende som supplement eller tillegg til 
bisitting. Vi skal fremme sporten og det er vanskelig å få gode skrivere. Vi må ta innspillene på alvor, og 
vi må unngå at mange faller fra på grunn av for rigide regler. Enten tilrettelegge bedre eller lempe. 
Følges opp videre. 
 
DDK/3/2020 Kurs  

Planlagte kurs i Norge. DD2 kurs i februar. Påmeldingsfrist i slutten av januar. Planlegging on track. DD1 

kurs: hørt fra Trond. Kurs på Vestlandet i tillegg.  

Mulighet for kurs i utlandet?  
 
Andrewkurs: finne et møterom. Kontakte idrettskretsen og høre. EEF: Årlig kurs. Må få invitasjon 
tidsnok.  
 
 



 

DDK/4/2020 Dommermøterapporter  

Avklare plan videre. Behov for gode retningslinjer. Bør 5% eller skal 7%? Endre reglementet behov? 

Mulig å sette opp noen tanker ift at arrangøren setter av en pause til dommermøte. Dommerne 

trenger for eksempel ikke å dele ut premier? 

 

DDK/5/2020 Budsjett 2020 

Lagt frem forslag til budsjett. Det er trangt med midler, og vi er nødt til å bruke pengene på kursing og 

plan utdanning av nye kurslærere og få ned egenandelen så mye som mulig. Det er derfor foreslått 

ingen midler til DDK internt, utover det som påløper i kurssammenheng og vi baserer oss på 

telefonmøter.  Innspill fra Dag: flott at man lager budsjett, men han ønsker en strategiprosess med 

flere møter i forkant. Han mener at kjøregodtgjørelse må dekkes, da det er idrettens prinsipper å få 

kjøring. Nina ser på budsjettet på nytt til neste møte. 

 
DDK/6/2020 Reglementsendringer prosess.  

Hva som er DDKs rolle. Før endringer behandles i SU-D bør DDK høres i god tid, for de endringer som 

gjelder dressurdømming og dressurdommere. Bør tilsendes DDK representanten i forkant. Fremtidig 

ønsker vi oss en bedre prosess.  

 
DDK/7/2020 Eventuelt.  

Kurslærerprogram og ny DDA-kursmodul må følges opp videre. Ikke-autoriserte dommere som er på 

FB må miste tilgangen. Diskusjonen om halve karakterer må følges opp i det videre.  Nina lager forslag 

til møteplan for 2020. 

 

Neste møte er 19. februar 2020 

 

 

 
 


