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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat TKK 22.11.2021 
 
Fra møte: 22/11/21  
Til stede: Janne Hetle, Jeanette Lund Støen, Linda Thomsen, Elin Hilling og Nils Kristian 
Brunvoll, Lillann Jebsen 
Frafall:  
Referent: Marte Sneeggen 
 
 
Sak 22/21 Utdanningsplaner 
Banebyggerne samles 15 januar for å ferdigstille utdanningsplaner for banebygger. 
Det er funnet materiale fra kurs som var i 2016 som er godt materiale som kan bygges videre på. Med 
materiale så er det lettere å se hvor vi skal med utdanningsløpet.  
Utdanningsplanene for dressurdommerne er tatt utgangspunkt i kurs innenfor ridedressuren og  lagt 
til elementer som er viktig for kjøringen. 
 
Sak23/21 Kurslærere 
Etter at utdaninngsplanene er ferdige så må det gjøres en oppfriskning i kurslærere. Noen kurslærere 
har falt fra. Det ønskes at det legges ut en utlysning hvor teknisk personell kan søke om å få bli 
kurslærer, de som er kurslærere p.d.d. må også søke på nytt.. Før dette så må det settes end kriterier 
for å bli kurslærer og hva som forventes av kurslærerne. Det må også være en plan for opplæring av 
nye kurslærere på plass før denne tiden.  
Det bør være minst 2 kurslærere for de enkelte autorisasjonene.  
 
Sak24/21 Oppdatering Budsjett 
Lillann informerer om budsjettet. Hva vi har brukt og hvor mye som er igjen for 2021. 
 
 
Sak 25/11 Handlingsplan 2021 
Gjennomgang av handlingsplanen og hva vi har fått gjort i løpet av året. Mye av planene for 2021 har 
blitt gjennomført og noen har ikke vært mulig å gjennomføre på grunn av pandemien. Noen av 
punktene som har blitt gjennomført: 

- Samlinger via Teams 
- Samling for teknisk personell 
- Innført støtteordning for aspiranter 

I tillegg har vi noen aktiviteter planlagt på tampen av året via teams. 
 
Sak 26/11 Handlingsplan 2022 
Det ble diskutert hvilke ordninger vi ønsker å videreføre blant annet støtteordning for aspiranter og 
samlinger via teams på vinterhalvåret. Samt en del nye aktiviteter for 2022 
 
Sak 27/11 Teknisk personell samling 2022 
Det vil legges en samling for teknisk personell på høsten. Dato for samlingen er satt til 22-23 oktober 
2022 
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Sak 28/11 Teams samlinger vinter 21/22 

- Mental Trening m/Ann-Cathrin Lubbe  
- Samling hvor vi diskuterer dømming av caser som er sendt inn av TP 
- Maraton med en banebygger 

 
 
Sak 29/11 Oppfølging spørreundersøkelse 
Det ble i feb/mars 2021 gjennomført en spørreundersøkelse blant teknisk personell. Hvor de største 
punktene var at det er ønskelig at TKK distribuerer teknisk personell til stevner.  

- Her har vi i samarbeid med SU-K bestemt at det i 2022 vil være en prøveordning hvor TKK 
setter opp OD og banebygger ved alle DMP stevner på distrikt/lands/elite stevner. 

Ett annet punkt var at det var ønskelig med en fadderordning. 
- Her foreslås det at vi vil prøve å koble aspiranter opp med mer erfarent personell på stevner 

nå som vi har en ordning for at klubbene kan få støtte for aspirantene. Det er frivillig om 
aspiranten ønsker å være med men håper at dette kan bidra til mer praksis og at aspiranter 
blir tryggere på dommergjerningen og dermed ønsker å oppgradere seg.  

 
 

Sak 30/11 Banebygger kurs fjordhest NM 
Det har kommet forslag om at banebygger kurs legges til fjordhest NM. TKK er positive til dette og 
tenker det er en fin anledning for å få gjennomført oppgraderingskurs.  
 
  


