Møtereferat

DDK-møte nr. 7/2018

Dato: 3/10 2018 20:00-21:15
Tilstede pr telefon: Nina Hirsch (leder), Dag Smith-Meyer, Tina Solbakken, Maja Farup, Ingrid Jacobsen
(GU-D), Wenche Alm (NRYF admin, som ansvarlig for teknisk personell)

DDK telefonmøte 3/10-18 kl. 20:00

DDK/32/2018 DDA og mesterskap
DDK har i møte diskutert generelt rundt dømming av mesterskap og DDA'er. Regelen i dag er at DDA
ikke har kompetanse til å dømme mesterskap, heller ikke i feltritt. Det kommer en del dispensasjonssøknader
om bruk av DDA ved klubbmesterskap. Bør regelen endres? DDK mener at det er ikke er hensiktsmessig at en
helt uerfaren DDA har kompetanse til å dømme mesterskap, og mener at det er riktig at reglen står som den
gjør. Det er hensiktsmessig at DDK må ta stilling til eventuelle dispensasjonssøknader og vurdere konkret i den
enkelte sak, der aspirantens erfaring, samt om det er mulig å få tak i dommer med tilstrekkelig kompetanse er
mulig, vil telle tungt ved avgjørelsen.
DDK har fått inn forespørsel om å endre regelen hva gjelder dømming av feltritt, slik at DDA kan dømme
til og med kretsmesterskap. DDK viser til det som står ovenfor, og svarer dermed nei på dette spørsmålet. DDK
vil avgi et svar på henvendelsen pr e-post.
Ansvarlig: Nina
DDK/33/2018 Dommerlisten, forberedelse.
Tina begynner å forberede arbeidet. Det skal opprettes en egen e-postadresse til korrespondanse om
dommerlisten. Tina forsøker også å skape et skjema som kan benyttes ved innmelding av ønsker, for å se om
dette kan forenkle og tydeliggjøre prosessen. Når dommerlisten sendes ut, vil DDK sette en frist på omlag 3
uker for tilbakemelding. Dommerlisten vil antakeligvis sendes ut senest månedsskiftet oktober/november.
Dommerlisten forventes å være klar til publisering i slutten av november. Det vil samtidig også da oppnevnes
dommere til alle mesterskap. Alt skal være ferdig og publisert i god tid før nyttår.
Ansvarlig: Tina, Nina
DDK/34/2018 DD2-kurs i Moss og nyhetsbrev.
Maja har kontroll. Får god hjelp fra Gina som driver ridesenteret. Det er pr 3 oktober kun 4 påmeldte.
Det er behov for å sende ut påminnelse om påmelding til kurs. Det skal samtidig da minnes om
kompetansereglene og at DDK vil utføre en grundigere sjekk fra og med 2018. Skal sendes til DD1 og høyere.
Frist for praksiskort er flyttet til 1. november. Det er viktig at alle påfører tydelig kurs- og konferansedeltakelse.
Samtidig med dette vil DDK utforme et nyhetsbrev som sendes ut i uke 41.
Ansvarlig: Nina, Maja
DDK/35/2018 Oversikt over dommerne
Wenche sender oss en oppdatert liste i Excel. DDK vil gjennomføre en grundig sjekk på kompetansekravene
(inkludert deltakelse på konferanse og kurs) (Praksiskort) fra 2017 og 2018. Avvik vil følges opp fortløpende.
Dette gjennomføres senest ila januar.
Ansvarlig: Wenche, Nina
DDK/36/2018 Dressurkonferansen 2019.
Det må settes en dato for konferansen. Fokus er å lage et faglig påfyll for dommerne begge dager. Flere
avklaringer kommer ila 2 uker.
Ansvarlig: Dag

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

DDK/37/2018 DD3/4 kurs 2019
Det skal arrangeres et årlig kurs for DD3 og høyere også i 2019. Aktuelle stevner er Epona, enten i mai eller til
høsten. Det legges opp til at det skal være mulig for DD2 å avlegge eksamen ved et slikt kurs. (forutsatt at DDK
innvilger en ev søknad om oppgradering)
Ansvarlig: Dag
DDK/38/2018 Fordeling av ansvarsområder i komiteen
Alle medlemmer melde inn ila to uker hva slags oppgaver de holder i for tiden, og generelt hva som er deres
respektive hovedansvar. DKK har et behov for å kartlegge fremtidig arbeidsform og oppgaver.
Ansvarlig: Nina
DDK/39/2018 Reglementssaker til KR IV (grenreglement).
Eventuelle endringer må spilles inn før jul. Konkrete forslag fra komiteen er så langt å forbedre formuleringen på
regelen i KR IV § 461.1.c. Essensen er at DD3 med mer enn 3 års erfaring kan dømme Intermediare I alene på
D/L-stevne, uten DDKs forhåndsgodkjenning. Dette er en foreslått forenkling som vil kutte ned på innkommende
disp. saker til komiteen. Om dommere har innspill endringer i dressurreglementet, spill det inn til DDK.
Ansvarlig: Nina
DDK/40/2018 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
problemstillinger man bør jobbe med videre.
Ansvarlig: Dag
DDK/41/2018 Oppdatering Prosjekt dressurdømming (PDD)
Prosjektet har forslag til reglementsendringer i KR. Det påpekes at forslagene må komme i så god tid at man får
tid til å sende dette på høring og behandle ordentlig i de ulike instansene.
DDK/42/2018 Oppfølgning fellesmøte 5. september.
Det er gitt tilbakemeldinger på terminlisten som forespurt av GU-D. 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Neste møte i DDK er 5.desember 2018.
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