
 

Office address:  Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo                                           Org Nr:  971 258 802                                              Web:  www.rytter.no                                             E-Mail:  nryf@rytter.no 
 
 
Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat       DDK-møte nr. 1/2019 
 
Dato: 27/2 2019   20:00-22:00 
Innkalt: Nina Hirsch (leder), Dag Smith-Meyer, Tina Solbakken, Janne Halstenshov, Kristoffer Nyquist, Maja 

Farup, Ingrid Jacobsen (GU-D), Wenche Alm (NRYF admin, som ansvarlig for teknisk personell) 

 
  

 
 
 
DDK telefonmøte 27/2-19 kl. 20:00 

 
 
DDK/1/2019 Status for arbeidet med innstillingen fra Prosjekt Dressurdømming 

Reglementsendringer er implementert, nå venter arbeidet med nytt opplegg for DDA-eksamen og 
regionale kurslærere samt ny fast track-ordning. Wenche har gjort en kjempejobb med å strukturere bedre våre 
oversikter og gjennomgang av praksiskort sammen med Tina. Det skal utarbeides nye skjema for bisitting, 
skyggedømming og praksiskort. Vi er avhengig av mer midler for veien videre. Vi trenger nye kurslærere.  

             Ansvarlig: Nina, Dag, Tina 
 
DDK/2/2019 Dommerlisten, status  

Orientering om status med dommerlisten 2019. Kristoffer har kontroll. Få hull. Det må være vektige 
grunner for å endre dommer etter fordelingen er gjort. Dommerfordelingen i vest må avklares med Vestlandet.  
               
           Ansvarlig: Kristoffer 
 
DDK/3/2019 DD1-kurs i Moss  

Kurset var bra gjennomført. 16 som tok eksamen. Grensen er 16. Det var 15 DDA i fjor som avla 
eksamen. Er på limit. Diskusjon rundt behovet for et ekstra DD1 kurs eller en annen form.   

                Ansvarlig: Maja, Janne 
 
DDK/4/2019 Økonomi 2019 
Status økonomi: det er laget et budsjett for 2019 basert på 2018-tildelinger. Det er fortsatt behov for å en del i 
egenandeler på kurs. Virksomhetsplan er levert administrasjonen i NRYF, som grunnlag for søknaden om 
midler for 2019.                         
           Ansvarlig: Nina 
              
           
DDK/5/2019 Dressurkonferansen 2019.  
Status arbeidet med konferansen. Status økonomi. Det skal koste 800kr for begge dager, og det er samme pris 
for dommerne som for alle andre. Status kursplanlegging. Dag er i dialog med Katrina om oppbygningen av 
dommerkurset. Demoekvipasjer må bookes endelig. Janne ansvar for den tekniske biten: Headset, høyttaler, 
prosjektor etc.  
          Ansvarlig: Nina, Dag. Janne 
 
DDK/6/2019 Kurs 2019  
I tillegg til dressurkonferansen, er det avholdt DD1 kurs. Det skal også avholdes DD2-kurs og DD3/DD4 kurs 
Sørlandshallen, med mulighet for oppgradering med Andrew Gardner. Vi begynner å planlegge Andrew-kurs 
rett etter Dressurkonferansen.  

             Ansvarlig: Dag, Nina, Janne 
 
DDK/7/2019 Dommermøterapporter 
Det er besluttet at arbeidet med innkomne rapporter der det har vært dommermøter ved avvik, skal settes i et 
bedre system, slik at man også kan lettere benytte disse rapportene i kartleggingsarbeid på hvilke eventuelle 
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problemstillinger man bør jobbe med videre. Dette arbeidet skal gjøres innad i DDK, og senere eventuell 
ekstern behandling ved behov. 
            Ansvarlig: Dag 
  
DDK/8/2019 Oppfølgning fellesmøte 5. september.  
"På fellesmøte ble det diskutert rundt den nye Codex'en, og da særlig om programtrening og 3 måneders 
regelen. DDK har i lys av dette diskutert saken på nytt, og kommet frem til at man kjører en liten prøveperiode, 
og tar opp regelen til vurdering/revisjon. Målet er å utforme en så god regel som mulig. Presiseringer rundt dette 
er det informert om i nyhetsbrev til dommerne som sendes ut i uke 41." Dette er fra oktobermøte i DDK. 
Diskusjon rundt hva som kan være den beste regelen, alle forhold tatt i betrakning. Dagens regel byr på en del 
utfordringer. Behov for å definere hva programridning er. Nina lager et utkast til forslag til vurdering. 

           Ansvarlig: Alle, Nina 
 
DDK/9/2019 Habilitet  
Det er sendt ut flere versjoner av Codex for dressurdommere. Den som ligger på rytter.no gjelder. Det er behov 
for å klargjøre om 116 "andre forhold" dekker det å dømme sin egen trener. Nina ber TKr om en 
tolkningsuttalelse.  
 
 
DDK/10/2019 Innkomne saker/eventuelt.  
DDK ønsker at NRYF skal se på størrelsen på honoraret. Nina følger opp.  
DDK har behov for en egen PC til kurs. Nina ser på en løsning.  
Det er behov for et nytt nyhetsbrev som oppsummerer alle endringer den siste tiden. 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Neste møte i DDK er 27.mars 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


