Møtereferat
Fra DDK møte
1/2017/9/2
Tilstede: Dag Smith-Meyer, Tina Solbakken, Maja Farup, Elise Ratvik
Sekretær: Wenche Alm
Andre til stede: Ingrid Jacobsen, Unni Henriksbø

1. Grenkonferansen/dommerkonferansen
Det meste er på plass.
 Dag gir en kort presentasjon av «Prosjekt Dressurdømming» både under
Grenkonferansen og Dommerkonferansen.
 Torunn har innlegg om reglementsendringer og arbeid rundt nye dressurprogrammer.
På dommerkonferansen vil hun også diskutere temaet habilitet.
 På søndagen vil Kjell og Torunn bistå i dommerpanelet under «Trener, rytter, dommerseminaret» som arrangeres i samarbeid med Gu-D. Dag og Tina vil være til stedet, og
bidra fra DDK sin side.
2. Ansvarsområder og oppgavedeling
Maja Farup – leder i Ninas fravær. Maja har hovedansvar for mail og fordeler oppgaver. Møter
i Gu-D ved behov inntil høsten. Ny fordeling av oppgaver i DDK må gjøres grundigere på
senere møte.
3. Dommerlister
Tina har kontroll. Har noen åpne rom som hun håper på å få fylt under dommerkonferansen.
Endelig liste sendes til NRYF for publisering på hjemmesidene.
Dommeroppsett for HM er i orden. Nina har hovedansvar for dommeroppsett til HM i Arendal
og Maja har hovedansvar for dommeroppsett til HM på Grenland. Habilitet OK.
Under dette punktet ble også følgende diskutert:
Habilitet på mesterskap i forhold til dommeroppsett. De som har elever eller skal ri, kan ikke
fordele dommere eller ha noe med dommeroppsett å gjøre. Hvis alle i DDK er inhabile, kan
også Wenche bistå denne oppgaven ved behov.
4. Annet
a. Forbedre rutiner ved reglementsarbeid: Leder ber om innspill på reglementsendringer
og sender det inn til TKR før TK møte. Ansvar: leder
b. Opprettholdelse av autorisasjon iht krav om tilstrekkelig praksis og konferanser/kurs.
Det er behov for å gå igjennom alle praksiskort. De som mangler tilstrekkelig praksis
bør kunne legge frem en fremtidsplan som skal gjennomføres før eventuell
nedgradering eller at man mister autorisasjonen. Vi kjenner til at det kan være ulike
utfordringer med å få fylt kravene, og dette må vurderes individuelt. Ansvar: leder
c. Allmentinntrykk – beholdes i Norge. Også andre land fortsetter å velge det samme.
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d. Andrew Garder-kurs på Epona: Det arbeides med å finne en form og tema for kurs, der
innspill fra deltagere på konferansen til innhold tas med i vurderingen. Ansvarlig:
Dag/Wenche
e. Budsjett: DDK har er begrenset budsjett. I fjor var alle dommerkurs fra DD1 og høyere
gratis mht kursdeltagelse. Kurset på AEG er spesielt kostbart, og krever bedre
planlegging. I 2017 gikk vi over budsjettet. Ansvarlig: Maja/leder/Wenche
f. Prosjekt dressurdømming (PDD):
 Møte med Lars Andersson og Bjarne Nielsen under AEG. Informasjon om
hvordan utdanningssystemene er i Sverige og Danmark.
 Dommermøter: det ligger på trappene at dommermøter skal være et krav ved
avvik. Nye rapportskjemaer bør utarbeides og det bør være en hensiktsmessig
oppfølgning.
 PDD ser på om flere oppgaver skal genereres til DDK. Fremtidig bemanning og
ansvarsfordeling diskuteres videre med PDD/DDK/GU-D.
 Ansvarlig PDD: Dag
g. Møteplan og form – det skal utarbeides en møteplan og bedre struktur for sakslister og
referater. Ansvarlig: leder
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