
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 06/2020/19. august 

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

Andre til stede: Lillann Jebsen – utviklingskonsulent NRYF, Ingrid Jacobsen-

SU-D 

Meldt forfall: Bente Staalesen 

Referent: Nina Helens Von Hirsh 

 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  

DDK/26/2020 Status prosjektarbeid 

  Det er laget prosjektgrupper for å følge opp arbeidet med prosjekt 
dressurdømming. 

 

Gruppe 1: Nytt kursopplegg for DDA og utdanning av regionale 
kurslærere (leder: Nina Hirsch. Deltakere: Janne Halstenshov, Tina 
Solbakken, Kristoffer Nyquist, Torunn Knævelsrud, Lillann Jebsen 

 

Gruppe 2: Fast-track dommerutdanning. (leder: Maja Farup. 
Deltakere: Mette Njøten, Janne Halstenshov 

 

Gruppe 3: Digitalisering og e-læring (leder: Janne Halstenshov. 
Deltakere: Nina Hirsch) 

 

Gruppe 4: Dommermøterapporter (leder: Tina Solbakken. Deltakere: 
Nina Hirsch. Referanseperson: Rune Mæle) 

 

Alle gruppene skal arbeide utover høsten, og det skal avholdes en 
felles Work-shop på NRYF i november(tentativt) med SU-D, 
kurslærere, NRYF admin og deltakere i gruppene. Flere møter er 
allerede avholdt og arbeidet er godt i gang. Prosjektplaner med 
beskrivelse av problemstillinger og er laget for alle gruppene og skal 
oversendes SU-D. 



 

Alle relevant dokumenter er lagt inn på Teams-gruppen til DDK, der 
DDK, kurslærerne og Lillann Jebsen (NRYF admin) har tilgang. Ingrid 
(Rep. fra SU-D) skal også gis tilgang. 

  

DDK/27/2020 DDA og mesterskap. Dispensasjoner 

 Det søkes om en del dispensasjoner. Ide å diskutere videre å legge inn 
konkrete kriterier rett i KR for å minske henvendelser på dette. Lurt å 
gjøre i forbindelse med arbeidet med nye DDA kurs og e-læring. Må 
være erfarne DDA for dømme klubbmesterskap. Dommers trygghet 
er viktig. Et kriterium kan være å ha dømt et visst antall klaser 
/ekvipasjer på samme nivå som mesterskapsklassen går. 

DDK/28/2020 Bruk av halve karakterer 

 Sikre lik praktisering og veiledning på når det kan/kan ikke brukes og 
hvordan det skal anvendes (overordnet). DDK sender ut 
retningslinjer. Maja lager et utkast ut august. 

DDK/29/2020 Kurs i 2020 

 Det legges opp til et online kurs i høst. Deler av kurset kan være å 
gjennomgå programmer med kommentering, enten streame live eller 
opptak. 

Behov for DD1 kurs før nyttår. Maja går ut på FB og forhører seg om 
interessen og hvor de fleste DDA ønsker at kurs skal avholdes. DD2 er 
allerede tilbudt i 2020, men avlyst pga få deltakere. 

 

DDK/30/2020 Bisitting og streaming 

 Det ønskes å kunne tilby bisitting online, gjennom live eller opptak, 
som alternativ til bisitting med fysisk tilstedeværelse. (Videoer fra 
dommerkurs, stevner etc). Det må lages et opplegg slik at det kan 
dokumenteres gjennom idretts-CV at den enkelte har gjennomført. 
Opptak: førhøre med arrangører som har film fra stevne. Viktig å 
ivareta personvern og det må innhentes samtykke. Lillann sjekker opp 
utstyr som NRYF har for å ev streame live. 

DDK/31/2020 Eventuelt 

 Intet 

  
    


