
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 03/2021/17. Mars 

Tilstede: Maja Farup, Tina Solbakken, Kristoffer Nyquist, Janne Halstenshov 

Andre til stede: Lillann Jebsen, Ingrid Jacobsen-SU-D 

Meldt forfall: Bente Staalesen, Nina Helene Von Hirsh, Tina Solbakken 

Referent: Janne Halstenshov 
 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  

DDK/18/2021 DD1 og DD2 kurs  

  Vi var dessverre nødt til å avlyse DD2 kurset da vi ikke så muligheten 
for å arrangere under de koronarestriksjonene som er nå. Vi avventer 
noe med å avlyde DD1 kurset til vi vet hvordan tiltakene er etter 11. 
April. Vi håper på lettelser og at det skal være mulig å avholdet DD1 
kurset, men dersom vi må avlyse vil vi jobbe for å finne dye datoerfor 
begge kursene i inneværende år. 

DDK/19/2021 Online bisitting - Kristoffer 

 Det viser seg å by på noe utfordringer med livestreaming, da dette er 
en veldig ressurskrevende plan, som forutsetter svært gode digitale 
løsninger, samt godt kompetent personale til å utføre de  oppgavene 
som skal utføres. 
 
Prosjektgruppen ser på muligheten til å samle opp filmer fra 
dommerkurs som kan brukes som kursmateriell for opprettholdelse 
av autorisasjonene, men DDK ønsker ikke en tilsvarende løsning til 
oppgradering, da vi er redd for at viktig  forståelse kan gå tapt. DDK 
vil drøftet også om det vil være mulig å godkjenne bi-sittinger på 
programtreninger, men vi ser en utfordring med dette, da det ris 
forskjellige program på mange nivåer. 

DDK/20/2021 Status prosjektgruppearbeid gruppe 1&3 

 Grunnet korona-nedstenging, har vi ikke hatt mulighet til å iverksette  
planene med Suzanne Schønkopf med filming av programmer, 
øvelser og gangarter på det nåværende tidspunkt. Annet 
kursmateriell er under oppdatering av Torunn Knævelsrud 

DDK/21/2021 Status dommere til mesterskap 2021 

 Det er fortsatt ikke dekket opp dommere til alle mesterskap. Begge 
Hm er flyttet, så vi må også sjekke om dommerne som er satt opp 
fortsatt har mulighet på nye datoer. Janne sender ut forespørsel til 
alle uttatte dommere vedrørende alle mesterskap. 

DDK/22/2021 Forslag om å fjerne innlednings holtet i 4-års programmene 



  Det er bred enighet i DDK om at holtet innledningsvis bør fjernes. 
Torunn tilpasser programmet. 

DDK/23/2021 Informasjon fra SU-D 

 SU-D informerer planlagt webinar med Øivind.  

DDK/24/2021 Dokumenter til publisering på NRYFs hjemmeside 

 Det er ønskelig at vi sender alt av dokumenter som skal publiseres på 
NRYFs hjemmeside til Lillan slik at hun kan legge det ut. 

DDK/25/2021 Eventuelt 

 Vi har fått flere innspill av dommere som ikke har oppnådd ridekravet 
til å nå en høyere dommergrad, om det er mulig for DDK å se på en 
alternativ utdanningsvei. Det er dissens blant medlemmene i DDK om 
hvorvidt det er ønskelig med en evaluering av ridekravet på det 
nåværende tidspunktet da vi ikke har fått noen fullverdige sesonger 
etter at regelen trådte i kraft. I tillegg er to av DDKs medlemmer 
stoppet for videre oppgradering som følge av denne regelen, så DDK 
ser det som uheldig med tanke på habil avveiing om det er korrekt å 
ta stilling til dette spørsmålet.  
 
DDk velger derfor å sende dette spørsmålet videre til SU-D hvor vi 
utrykker bekymring rundt spørsmålet om videre rekruttering av 
dommere under nåværende regler.   

 


