
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   
Nr/år/dato: 01/2021/2.0. januar 
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: Janne Halstenshov 
 
  

Saksnr./år:  Sakstittel:  
DDK/01/2021 DDKs sammensetning og fordeling av oppgaver 2021 

  DDK består av følgende medlemmer: 
Leder: Janne Halstenshov 
Medlemmer: 
Maja Farup 
Nina Helens Von Hirsh 
Kristoffer Nyquist 
Bente Staalesen 
Tina Solbakken 
  

Ansvarsoppgaver: 
DD1 og DD2 kurs: Kristoffer 
Dommerlisten, kontaktperson KR: Maja 
Bistå på konferanse og i andre ulike oppgaver: Tina 
DD3/DD4 kurs og kontakt person til Andrew Gardener: Nina med 
Janne som bistand 
Mail: Janne 
Stevnerapporter: Janne og Nina 
Ressursperson utenlandske dommere: Wenche Alm 
Representant SU-D: På rundgang.  

DDK/02/2021 Handlingsplan v/Nina 

 Rapporten for 2020 er sendt inn, og Nina gjennomgikk status for 
handlingsplanen. Nina har laget et utkast til neste års handlingsplan, 
som er forelagt DDK og godkjent for innsendelse. Budsjetter har vært 
vanskelig å utarbeide helt konkret da vi ikke helt vet hva vi får 
overført fra i fjor. Vi har derfor budsjettert etter det vi antar er 
realistisk for 2021. Filmopptak til nye kurskompendier og budsjett til 
dette blir et eget punkt til fellesmøtet lørdag den 23. januar 2021.  
 
Det planlegges for Webinarer vår/høst, samt digital 
dressurkonferanse  til våren 2021 med håp om fysisk oppmøte til 
høsten 2021 



DDK/03/2021 Reglementsendringer 
• Halve karakterer i lette klasser  

 DDK har drøftet dette temaet veldig mye. DDK er i utgangspunktet 
positiv, men allikevel også noe skeptisk da vi er usikre på de 
pedagogiske konsekvensene dette vil innebære. Vi mener derfor vi 
trenger lenger tid på oss for å belyse alle betydninger av en slik 
avgjørelse. Vi ønsker heller ikke ta stilling til avgjørelsen før 
kurslærerne har kommet med en uttalelse om dette. Vi må huske at 
halve karakterer er til for rytteren ikke for dommeren (sitat Andrew 
Garderner). Dommere må kunne identifisere en hvilken som helst 
karakter på karakterskalaen sett opp mot treningsskalaen, samtidig 
ser vi at det er uheldig når utenlandske dommere glemmer seg og 
dømmer med halve karakterer. Det er heller ikke alle dommere som 
husker at Para skal dømmes med halve karakterer, så vi ser en del 
fordeler med å ha et likt system, men dersom vi vi velger å gå over til 
halve karakter, så ønsker vi å utarbeide en god prosess med 
innføringen i undervisningen.  
 
Janne bringer våre synspunkter videre til SU-D 

DDK/04/2021 Dommerlisten v/ Maja 

 Dommerlisten er sendt ut til klubber og dommere, og blir publisert så 
snart som mulig.Vi mangler dommere til: Moldegård i juli, Haugesund 
i august og Solberg i august. 

Sandnes har ønsket å flytte sitt oppsatte stevne, noe DDK har avvist 
da ønsket helg kolliderer med andre stevner.  

Mesterskapslisten er under utarbeidelse med Nina som ansvarlig 
person, men vi andre må også bidra til uttaket etter 
habilitetsprinsippet. 

Lag NM får fra 2021 nytt klasseoppsett. Dette er noe DDK har ytret 
bekymring rundt med tanke på tilgang til kvalifiserte dommere 
dersom vi ikke har mulighet til å hente inn dommere fra utlandet. 
DDK ønsker seg en plan for unntaksregler dersom det viser seg at vi 
får problemer med å fordele dommere til lag NM. 

DDK/05/2021 OD til NM – forslag fra Trond Asmyr 

• Ønske om at OD er mer frigjort til øvrige oppgaver enn selve 
dømmingen 

 Vi er positive til dette forslaget, men med tanke på pandemien er det 
usikkert hva som lar seg gjøre. Vi skal ha søkelys på å gjøre dette i 
enda større grad enn tidligere, særlig når det er mer uerfarne 
arrangører til NM. 

DDK/06/2021 Søknad om å avlegge eksamen til DD3 

 Vi har fått inn en søknad om å avlegge eksamen til DD3. Kandidaten 
har alle kvalifikasjoner i orden, og søknaden vil bli innvilget. Vi har 



også fått signaler om at det er flere søknader om DD3 eksamen i 
anmarsj, men det blir trolig ikke noen mulighet til å avlegge eksamen 
før til høsten, da vi planlegger for kurs på Epona med Andrew 
Garderner. Dersom det ikke blir mulig å avholde kurs, vil vi være åpne 
for andre muligheter til å avlegge eksamen. 
Kristoffer skriver tilsvar til kandidaten. 

DDK/07/2021 Status prosjekt dressurdømming 
• Gruppe 1 DDA (leder Nina) og 3 digitalisering (leder Janne) 

o Guppene er slått sammen på bakgrunn av at de glir inn 
i hverandre, og gruppe 3 er avhengig av hva gruppe 1 
konkluderer med. 

• Gruppe 2 Fast Track (leder Maja) 
• Gruppe 4 Dommermøterapporter (leder Tina) 
• Gruppe 5 Online bisitting (Leder Kristoffer) 

DDK/08/2021 Møteplan 2021 

 Gruppe 1 og 3: Rapport er sendt inn til SU-D, blir ikke noen flere 
møter før Workshoppen på lørdag.  
Lillan snakker om digitalt utstyr som forbundet har tilgjengelig.  
 
Gruppe 2 Fast Track:  
Vi har et forslag klart som skal drøftes videre på fellesmøtet 23. 
januar. Vi må forankre innspillet om større søkelys på OD-rollen inn i 
hovedlinjene i handlingsplanen, før videre iverksettelse.  
 
Gruppe 4: Statistikken er klar.  
 
Gruppe 5: Har ikke kommet i gang skikkelig med dette enda. 
Kristoffer kaller inn til et møte i løpet av januar. 
 

DDK/09/2021 Eventuelt 
• Kurs v/ Kristoffer 
• Dispensasjoner 

 Kurs: Det er ikke hensikt å endre på kursformen pga Korona. Vi ser i 
stedet for oss begrensninger i antall deltakere, og finner et sted med 
god plass. Rundt 8 – 10 deltagere.  
  
Det er sendt ut en questback om behovet for kurs i de ulike 
landsdelene. Tilbakemeldingene tilsier at det er overvekt med 
dommere på Østlandet som ønsker kurs, vi må derfor prioritere kurs 
på Østlandet. Vi tar sikte på å avlegge begge kursene på vårparten, 
med de forbehold vi har pga pandemien. Videre ønsker vi å arrangere 
et webinar vår og høst.  
 
Vi får ofte inn søknader om dispensasjon fra ridekravet, noe vi ikke 
innvilger. Vi har allikevel forståelse for at det er vanskelig å oppfylle 
ridekravet med mangel på stevner i disse tider, så vi kan derfor tilby 
programridning som dispensasjon etter søknad.  



    


