
Møtereferat (Teams-møte)  

Fra: Møte i Dressurdommerkomiteen   

Nr/år/dato: 02/2021/17. februar 

Tilstede: Maja Farup, Tina Solbakken, Kristoffer Nyquist, Janne Halstenshov 

Andre til stede: Lillann Jebsen, Ingrid Jacobsen-SU-D 

Meldt forfall: Bente Staalesen, Nina Helene Von Hirsh 

Referent: Janne Halstenshov 
 

  

Saksnr./år:  Sakstittel:  

DDK/10/2021 Nytt LD program samt endringer i LA programmene 

  Vi har gått gjennom programmene og gitt noen tilbakemeldinger på 
LD-programmet. LA programmene er uten kommentarer. 

DDK/11/2021 Unntaksregel til kravene om opprettholdelse av autorisasjonen for 
2021 

• Grunnet Korona 

• Frist 21.02.21 

 Det viste seg at det ble ganske greit med stevner i fjor til tross for at 
sesongen kom sent i gang. I tillegg planlegger DDK for et godt utvalg 
med kompetansegivende kurs for 2021. Alle kurs som er oppført i 
kursoversikten er kompetansegivende, og dersom de er mulig å 
avholde alle,  bør det være rikelig med muligheter til å innfri 
kompetansekravene. DDK ønsker derfor å avvente avgjørelsen med å 
videreføre fjorårets unntaksregel, til vi ser klarere hva slags sesong vi 
står ovenfor i 2021. 

DDK/12/2021 Status dommerlisten 2021  

 Det er fortsatt noen få stevner som ikke har dommer. Moldegård går 
samme helg som LM, Haugesund mangler også dommere. Begge 
stevnene har klasser som krever minimum DD3. 

DDK/13/2021 Status dommere til mesterskap 2021 

 Flyttes til neste møte. HM er utsatt. 

DDK/14/2021 Status DD1 og DD2 kurs 

 DD1 har foreløpig 4 påmeldte, DD2 er fulltegnet, venteliste opprettes 
for videre påmelding. De kandidatene som skal ta eksamen vil bli 
prioritert.  

 

Alle demoryttere er booket, det vil bli forskjellige demoryttere og 
eksamens ryttere. 



 

Maja tar på seg å filme, Kristoffer sender øvrig arbeidsliste til Janne.  

DDK/15/2021 Status prosjektgruppearbeid 

 Alle gruppen i arbeid, bortsett fra gruppe 5 som ikke er startet opp 
enda. Torunn har en klar innstilling om hvordan dette kan gjøres, og 
Kristoffer innkaller til gruppemøte i løpet av mars. 
 
Maja kaller inn til nytt møte i Fast Track gruppen i løpet av mars. 

DDK/16/2021 Informasjon fra SU-D 

 • HM flyttes til høsten 

• SU-D ønsker at DDK deler invitasjoner til kurs/webinar og 
liknende på sosiale medier 

DDK/17/2021 Eventuelt 

 • Lillann fjerner årstallet 2020 fra reglene om programridning og 
habilitet 

• Vi innvilger søknader om dispensajon til dommere som har 
søkt om dette.  

• Feltritt program- vurderes ut ifra øvelsene i 

dressurprogrammet. Det vil si at det er programmenes 

innhold som bestemmer hvilken dommergrad som kan 

dømme programmene. 

• Det innvilges utvidet frist for bisitting til nyautoriserte DDA 
høsten 2020. Felles mail med vedtak sendes til kandidatene. 

 


