
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 05/2020/23. juni   

Tilstede: Nina Helene Von Hirsch, Maja Farup, Kristoffer Nyquist, Bente Staalesen, Tina Solbakken, 

Janne Halstenshov 

Andre til stede: Lillann Jebsen – utviklingskonsulent NRYF 

Meldt forfall: Ingrid Jacobsen SU-D 

 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  

DDK/22/2020 Konstituering av nytt DDK  

  To av medlemmene i DDK er på valg i 2020, samtidig som nåværende leder 
Nina Helene Von Hirsch har varslet at hun ønsker å gå av som leder fra og 
med 2021, og tre inn som ordinært medlem samme år. Vervene i DDK har i 
den forbindelse vært utlyst av SU-D, og prosessen med behandling av 
søknader og gjennomføring av intervjuer er gjort i tråd med SU-D sitt 
mandat.  
 
Bente Staalesen er valgt inn som nytt medlem til DDK, og vi ønsker henne 
velkommen. 
 

DDK/23/2020 Arbeidsgrupper 

 I 2017 ble Prosjekt dressurdømming (PDD) opprettet. Deres oppdrag var å 
kartlegge dressurdommernes kompetanse og muligheter for dommernes 
videreutvikling, med tanke på å heve standarden for å oppnå likere 
bedømming. PDD kom med sin anbefaling i desember 2018 og DDK har fulgt 
opp med en rekke tiltak, men vi har fortsatt mange oppgaver som krever 
analysering av ulike problemstillinger for å kunne komme fram til gode 
planløsninger til de ulike forslagene. Det er derfor utarbeidet flere 
arbeidsgrupper med mål om å kunne jobbe mer spesifikt rettet mot PDDs 
anbefalinger. 
 
Gruppelederne har ansvar for å kontakte foreslåtte referansepersoner, samt 
utarbeide bakgrunnsmateriale til hver gruppe om hva vi skal jobbe med. I 
tillegg er det gruppeleders ansvar å kalle inn til gruppemøter. 
 
DDA kurs  
Består av: Leder Nina Helene Von Hirsch, Tina Solbakken, Kristoffer Nyquist, 
Janne Halstenshov 
 
DDA kurs og nye regionale kurslærere 
Består av: Leder Nina Helene Von Hirsch, Tina Solbakken, Kristoffer Nyquist, 
Janne Halstenshov 
 
Prosjektdressurdømming har foreslått en helt ny kursmodell. Dagens 
kursmodell er for enkel, så tanken er å videreføre dagens grunnkrav, men 
over 3 helger som etter DDKs syn vil gi økt mulighet for fordypning og 
innsikt i dressurdømmingen. Den foreslåtte kursmodellen ble sendt ut på 



høring til kretsene, og tilbakemeldingene vi har fått fra kretsene er i all 
hovedsak at forslaget med 3 helger blir for voldsomt. DDK ser derfor 
behovet for å se på DDA- kurs modellen på nytt. Det er også foreslått å 
utdanne nye kurslærere som skal holde de nye DDA-kursene. Det er 
ønskelig at en kurslærer blir med i arbeidet fremover. 
 
DDK har også fått innspill om at vi bør engasjere en ressursperson utenfra til 
å hjelpe til med fortsettelsen av dette arbeidet.  
 
Fast Track 
Består av: Leder Maja Farup, Kristoffer Nyquist, Bente Staalesen, Janne 
Halstenshov 
 
Gruppen er opprettet med bakgrunn i forslag om å fremskynde 
utdanningsforløpet for å bli autorisert med høyere dommergrad for 
særdeles gode utøvere med særdeles god erfaring. Gruppen har i den 
forbindelse hatt et møte der vi har kommet frem til et forslag om hvordan 
dette kan gjøres. Det er allikevel et stykke igjen før vi kan publisere et 
konkret opplegg, da det er kommet innspill om at vi må belyse og bearbeide 
flere aspekter på nytt. Det er i den forbindelse ønskelig at en av kurslærerne 
trer in som ressursperson i det videre arbeidet.  
 
E-læring 
Består av: Leder Janne Halstenshov, Nina Helene Von Hirsch, Tina 
Solbakken, Maja Farup 
Referanseperson: Lillann Jebsen 
 
Det er stor etterspørsel etter digitalisering av kurs, særlig den teoretiske 
delen, men det er også ytret ønsker om at vi bør ser på hvilke muligheter 
som finnes for å digitalisere noe av det praktiske. E-læring er i tiden, og DDK 
er fullt innforstått med at e-læringskurs er noe som bør utvikles. Selv om 
teknologien finnes, må vi også være klar over at digitalisering krever mye 
ressurser. Det er også avgjørende at kurslærer deltar i utviklingen av å 
digitalisere kursmaterialet.  
 
Dommermøterapporter 
Består av: Leder Tina Solbakken, Nina Helene Von Hirsch, Bente Staalesen 
 
DDK anser det som svært viktig å overvåke grunner til større avvik blant 
dommere.  
Det ble derfor i fjor utarbeidet en omfattende statistikk over årsaker til 
dommerforskjeller. Gruppen fortsetter arbeidet med å samle inn 
dommerrapporter som nytt grunnlag til ny statistikk. I tillegg ønsker vi å 
utarbeide nye dommermøterapporter med en tydelig veileder til disse, der 
det også blir sett på hvordan vi kan digitalisere disse.  
 
Det råder noe tvil om i hvor stor grad dommerne fyller ut dommerrapporter 
da formuleringen i KR er utformet slik at det er hoveddommer i klassen som 
bestemmer om dommermøtet skal avholdes eller ei. Gruppen vurderer om 
KR må endres tilbake til at dommermøte skal avholdes på 7%. 
 
 
 



DDK/24/2020 Oppgavefordeling øvrige oppgaver i DDK 

 Kurs 
Maja har hatt det fulle ansvaret for arrangering av DD1 og DD2 kurs, med 
Janne som assistent. I fortsettelsen vil Kristoffer, Maja og Bente være hoved 
ansvarlig, hvor Maja utfases på sikt og Kristoffer overtar for henne. Janne er 
behjelpelig ved behov. 
 
Høyere kurs 
Nina, Janne og Bente er ansvarlig for å arrangere kurs på høyere nivå. 
 
Dommerlisten 
Kristoffer har hatt det fulle ansvaret med å fordele dommere til lands- og 
elitestevner. Maja trer inn i dette arbeidet og tar over helt for Kristoffer på 
sikt. 
 
Nyhetsbrev 
DDK ønsker en fast rutine på informasjonsflyten ut til dommerne i form av 
faste nyhetsbrev. Nina og Kristoffer er ansvarlig for dette. 
 
Årlig dommerkonferanse 
Vi kommer nærmere tilbake med informasjon om dommerkonferansen 
 
Observatør SUD 
Janne overtok denne oppgaven etter Kristoffer ved årsskifte og fortsetter 
inntil videre. 
 
Mesterskap og utenlandske dommere 
Nina har vært ansvarlig for oppnevning av dommere til mesterskap. Nina fortsetter 
med dette i samarbeid med Janne som tar over for Nina på sikt. 
 

Oppfølging av praksis 
Ansvarlig: Nina og Lillann 
 
E-post og innkommende henvendelser 
Ansvarlig: Nina 
 
Oppfølging av reglemenstendringer som er relevante for DDK 
Ansvarlig: Maja 
 
Handlingsplan, budsjett og regnskap 
Ansvarlig: Nina 
 
Oppfølging FEI-dommere      
Ansvarlig: Nina 
Ressursperson: Wenche Alm      
 
Oppfølging digitale medier 
Ansvarlig: Alle 
 
Utdanning og utdanningsmateriell 
Lillann og Janne 
 
 



DDK/25/2020 Eventuelt 

 Arrangøren av årets Landsmesterskap har dessverre sett seg nødt til å 
trekke seg. SU-D jobber med å oppnevne ny arrangør. Mesterskapet er lyst 
ut til klubbene.  
Ellers har alle andre stevner fått oppnevnt dommere.  
Årets NM vil kun bestå av norske dommere. 

  
    


