Møtereferat
Fra DDK-møte
Nr/år/dato: 2017/april
Tilstede: Nina Hirsch, Maja Farup, Gunn Skovholt, Tina Solbakken (via Skype) og Wenche Alm (NRYF
adm.)
Sekretær: Nina Hirsch
Meldt forfall: Elise Ratvik, Trond Asmyr
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: offentliggjøres på rytter.no på DDK
sine sider.

1. Dommerlisten
Noen huller fortsatt. Tina har tatt over ansvaret fra Maja og følger opp videre. Maja og Tina snakker
sammen.

2. Nyhetsbrev.
-oppdatere om kurs, nye program, guidelines FEI, nytt DDK, facebookgruppe, DDK side. Nye rutiner
med mer info tilgjengelig på internett: møtedatoer med åpen invitasjon til å komme med
innspill/spm og møtereferat legges ut på nett, nytt mandat. Trond og de andre kurslærerne jobber
med å oppdatere kursmateriell. Orientering om mentordommer Andrew Gardner.

3. Mandat
Mandatets nye tekst har vært på høring- Det bør presiseres om valg av nye DDK medlemmer. Ansvar:
Nina

4. Dommerkonferanse
Maja følger opp Gunns liste med innspill. Gunn sender ut på mail. Komiteen følger opp det som er
behov for å følge opp.

5. Gjennomgang praksiskort
Det bør tas en gjennomgang av praksiskort for 2014-2016 og oppdatere listen over teknisk personell.
Sende ut brev til de dommere som ikke oppfyller krav iht KR.

6. Budsjett/regnskap.
AEG-kurset drar en del penger, men det er råd til to kurs i høst: DD1 og DD2. Dommerkonferanse og
seminar ifb med Grenkonferanse har også vært en utgiftspostInternasjonalt er det dekning for kurs for våre internasjonale dommere.

Office address: Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo

Members of: NIF, EEF, FEI

Org Nr: 971 258 802

Web: www.rytter.no

E-Mail: nryf@rytter.no

7. Fornying av kursmateriell
Oppfølgning og jobben som gjøres her ledes an av Trond. Dette arbeidet krever en del tid og
ressurser. Nye kurs avholdes uavhengig av dette.

8. Kurs 2017
Det er under planlegging to kurs på høsten: DD1 og DD2. Maja følger opp med datoer og booker
kurslærere inkl ressursperson som kan ha innlegg om ryttertest

9. Veien videre
Etter en litt turbulent tid har DDK fått tilbud om støtte fra Trond Asmyr. Dette setter DDK stor pris på
og finner veldig god støtte ham. Trond bidrar blant annet i å hjelpe DDK i å følge opp saker der det er
behov for ekstra hjelp.

10. Innkomne saker
Maja følger opp DDK-mailen da Nina går ut i barselspermisjon. Nina kommer til å sitte videre som
leder, men får hjelp med gjøremål den første tiden etter fødsel.
Det er en del saker om problemstillinger rundt reglement og arrangører. Ellers vanlige innkommende
mailer.
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