
 

Møtereferat DDK-møte nr. 2 2020  

  

           Tilstede :  DKKs medlemmer, Ingrid Jacobsen (SU-D) og Lillann Jebsen (NRYF admin.)  

Dato :  19. februar 2020 kl 20:30-22:40 

Sted :  Telefon  

Emne :  DDK møte 19. februar 2020  

 

  

Saksliste  
  

 DDK/8/2020      Ny ansvarlig for teknisk personell i NRYF 

Lillann Jebsen får ordet for å presentere seg selv. Hun har ansvar for teknisk personell i NRYF i ni 

grener. Sak om gjennomgang av praksiskort og bisitting: Nina gjort jobben med gjennomgang av 

teknisk personell praksiskort. Vi ønsker oss at dette skjer automatisk via Equipe. Det opplyses at det 

jobbes med dette. NIFs databaser fungerer dårlig. Vi ønsker oss et bedre system for utenlandske 

dommere:  Wenche Alm har en formell rolle i DDK som ressursperson for utenlandske dommere. 

Dette innebærer at hun på forespørsel hjelper arrangører å skaffe dommere fra utlandet der det er 

behov. Ved mesterskap er det DDK selv som ber om bistand. Av DDKs mandat går det frem at DDK 

skal godkjenne all bruk av utenlandske dommere i Norge. Nasjonale stevner: det er innmeldingsplikt 

for arrangører, men følges ikke opp. Alle nye dommere skal godkjennes av DDK. Dommere som har 

vært i Norge før, skal meldes inn. FEI-stevner i Norge: Wenche sender inn liste over dommere som er 

hentet inn til disse i forkant av stevnet for godkjenning i DDK. DDK ønsker at NRYF v/ ansvarlig for 

teknisk personell holder i en oversikt over utenlandske dommere som brukes i Norge. Vedtak: 

Wenche får tittelen: Ressursperson for utenlandske dommere, dressurdommerkomiteen. DDK. DDK 

Kan kalle inn Wenche ved behov.       

  

DDK/9/2020      Bisitting  

Strategi for oppfølgning av innspill på reglene om bisitting.  

Åpen diskusjon i DDK: Maja: for strengt, redd for at det ikke går. Tilgjengeligheten er problemet. Sett 

på hvem er det som ikke har fått det til. Hva med Samme nivå? Janne: usikker på hvordan vi skal løse 

det. Samme nivå, løser dette noe? Vanskelig. Kristoffer: litt til hjelp? Øker tilgjengeligheten nok. Vil 

kunne gi noe uansett. Ikke så vanskelig for å opprettholde. Dag: ikke glemme hensikten med dette, vi 

trenger å bli flinkere og øke kompetansen. Synes at vi skal ha litt standing. Være litt rund i kantene i 

andre enden. Åpne for skriving FEI stevner? Løsning: Digitalisering. Streame Epona og få 

Kjell/Torunn til å dømme? Lage video? Tina: veldig for det med å digitalisere. Ikke som en erstatning, 

men som en forsterkning. Tørre å tenke at de verktøyene vi har ikke er gode nok ennå, men finnes 

muligheter. Forfølge. Skrive på FEI stevner: får en helt annen rutine og kjempelærerikt. Bør være 

kompetansegivende. Blir bedre for arrangørene. Kristoffer og Tina er enige. Kanskje flere melder seg 

på for å streame. Tina positiv. Janne er usikker. Mangel på helhet. Tror ikke det løser så innmari mye. 

Dag: 2 ere som ikke ønsker å gå videre, vil ikke tilpasse seg. Andre som ønsker. Vil investere. Utvide 

horisonten. Skrive på FEI-stevner: Gi det et forsøk som kompetansegivende som erstatning for noe 

bisitting. Se hvordan det blir tatt imot. Grunnen til at vi gjør det er at vi alle skal bli bedre    



 

dressurdommere. Nina lager et forslag. Tina: foreslår questback til alle dommerne. Om de har oppfylt 

bisittingskravene og hva som har vært problemet. Lillann: kan gjøre dette. Lett å gjøre i google. Tina 

og Lillann ser på dette. 

                   

DDK/10/2020 Budsjett for 2020 og virksomhetsplan, herunder kurs.  

Hva som er plan for kurs. DD2 kurs ble avlyst pga få påmeldte. DD1 kurs i april: Noreødegården har 

vist seg å bli et for dyrt alternativ mtp leie. Man må i tillegg lage mat selv. Andre aktuelle steder har 

arrangementer den helgen. Nes er et alternativ. Maja hører med Nes. Vi må sikre gode nok 

ekvipasjer. Tina høre med AGR. Ingen stevner den helgen. Ikke mange gode ekvipasjer. Men de på 

Epona kommer kanskje? Trenger et godt LB/LA-nivå.  

Budsjett og virksomhetsplan: alle medlemmer må gi innspill på utkastet til handlingsplan og budsjett i 

god tid før 13. mars, som er fristen for innsending. 

 

DDK/11/2020 Nye kurslærere og DDA-kurs 

Vi trenger nye kurslærere. Det tar fortsatt tid å få på plass en ny modul for DDA-kurs. Tanken er der 

at det er regionale kurslærere som skal holde disse kursene, som også tettere skal følge opp DDAene i 

ettertid. Det viser seg at det er en del DDA som ikke fortsetter. DDA og DD1 faller av. Vi trenger også 

ordinære kurslærere som etter hvert kan holde DD1 og DD2 kurs.  

 

Dag: bør gå for kun regionale kurslærere. Må bare komme i gang med den nye ordningen. 

Nina: det er mange innspill fra kretsene som går imot den foreslåtte modulen. Det krever tid for å få 

på plass et så godt system som mulig for å tilpasse oss land og økonomi. Blir det for vanskelig, mister 

vi rekrutteringsgrunnlaget.  

Tina: ide med regionale assistenter i tillegg til kurslærer som kan hjelpe til med å følge opp på klubb 

og d stevner-nærere tilknytning. Janne: jeg synes det høres komplisert ut.  

 

Vi trenger i utgangspunktet kurslærere for regionene: Vest, Øst/Sør og Midt/Nord 

Aktuelle kandidater: 3ere og 4ere med lang erfaring.  

 

 

DDK/12/2020       Dommerlisten 2020.  Mesterskapslister 2020. Status 

Status dommerlisten: et par huller, Kristoffer følger opp. 

Status mesterskap: alle mesterskap har fått oppnevnt dommere, sendt ut til arrangører og                                  

dommere. Gjenstår å legge ut på våre sider på rytter.no 

 

DDK/13/2020 Eventuelt  

Oppnevninger i DDK 2020/2021.  Nina sender en oppfordring til SU-D der man ønsker å få forklart 

bakgrunnen for oppnevninger for 2020/21.  

  

 

Neste møte i DDK er 25. mars 2020  
  
 


