Møtereferat

DDK-møte nr. 6/2018

Tilstede: Maja Farup, Dag Smith-Meyer, Tina Solbakken (pr. telefon), Wenche Alm
Dato :
Sted :
Emne :

28. august 2018 kl. 16:00
Fürstenga 6, 1367 Snarøya
Møte nr.6/2018 i Dressurdommerkomiteen (DDK)

Saksliste
DDK/25/2018

Reglement og samarbeidsmøte GU-D, admin. og landslagsledelsen
Forberedelse til møte 5. september. DDK kommer til å ha innspill til terminlisten fastsettelsen av
terminlisten, slik at det ikke settes opp for mange stevner på 1 helg slik at det blir vanskelig å bemanne alle med
tilstrekkelig kvalifisert teknisk personell.
DDKs forslag og kommentarer til reglement 2019. 1) Hestehengere eller annet uegnet som dommerboder skal
normalt ikke godtas som dommerboder og bør kommuniseres til arrangørene. Diskusjon hvorvidt det bør
fremmes som reglementsendring. Konklusjon: Dag lager et utkast på en tekst som sendes ut til arrangører i
arrangørbrev. 2)Diskusjon på hvorvidt kvalifiseringskrav bør høynes til Landsmesterskap. Konklusjon: DDK
ønsker en diskusjon rundt dette med GU-D. 3) Skal det reglementsfestes at det kan være 1 dommer i Inter1
alene på D/L-stevne? Konklusjon: dette bør spilles inn og diskuteres, slik at det er generelt tillatt med 1 dommer
i Inter 1 på L-Stevne tilknyttet D-stevne dersom det er en erfaren DD3 (minimum 3års fartstid som DD3) 4)
Forslag om å øke klassekrav til Lag NM. DDK ønsker en diskusjon med GU-D. 5)Bør det presiseres i reglement
om regler rundt tilgang til konkurransebanen under selve konkurransen, så det er tydelig når neste ekvipasje har
anledning til å ri inn på banen der det ikke er anledning til å ri rundt railen. Konklusjon: DDK ønsker en diskusjon
med TKr.
DDK har et forslag om å plassere i tid Landsmesterskap etter NM, slik at LM ikke blir en mulig kvalifisering til
NM. DDK har også hatt en diskusjon om hvorvidt man bør oppfordre til rene kategorier, dvs i hvert fall rene Estevner. Med tanke på utdanning av dommere etc, bør det ikke settes opp L/E stevne når det er internasjonale
stevner, for DKK benytter seg ofte av kursmulighet i tilknytning til et slikt stort stevne.
Ansvarlig: Alle
DDK/26/2018

Dommerlisten 2018
Diskusjon rundt forbedringer til listen 2019. 1) tidligere frister som er fast fra år til år; Deadline
før jul. 2)tydelig og ensartet info fra DDK 3) merke ønske i emnefeltet når man sender inn til DDK 4) lage et
eget skjema for dommerønsker 5) tydelig merking med navn og dommergrad. 6) googleskjema for opprettelsen
av selve listen? Tina følger opp. 7) egen e-postadresse med dommerønsker er aktuelt, da det DDKs innboks lett
blir litt uoversiktlig når all kommunikasjon rundt dommerlisten kommer i tillegg til ordinær trafikk.
Ansvarlig: Nina og Tina
DDK/27/2018

Dressurkonferansen 2019
Dressurkonferansen er det nye navnet på sammenlagt grenkonferanse og
dressurdommerkonferanse. Det skal arrangeres samme helg. Oppdatering på arbeidet så langt: det har vært et
møte i august med Elizabeth Farbrot, Lisa Oppegaard og Dag Smith-Meyer. Dressurdommerne trenger nok en
hel dag for seg selv. Det må avklares foredragsholder/kurslærer. Det er behov for faglig påfyll og diskusjon. Man
bør fastsette en dato kjapt. DDK mener det bør være en kurslærer for eksempel fra utlandet som kan komme
med faglig påfyll både lørdagen og søndagen.
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/28/2018

DDK-budsjett.
Tildelingsbrevet er ikke bekjentgjort ennå. Ifølge foreløpige beregninger har vi kun omlag 15.000
kr igjen av 2018-budsjettet. Det er ikke nok midler til å gjennomføre all kursing gratis for deltakerne. DDK har
derfor bestemt at det må betales egenandel på dommerkurs i fremtiden. Dette er for å få råd til å arrangere nok
kompetansegivende kurs ila året. DDK har bestemt at for høstens DD2-kurs skal det betales en egenandel pr
kursdeltaker på kr 800. DDK oppfordrer dressurdommere om å søke støtte i krets og/eller klubb.
Ansvarlig: Nina/Wenche/Maja
DDK/29/2018 DD1 og DD2-kurs
Det arrangeres DD2-kurs i høst i Moss. Kurslærere er Trond Asmyr og Torunn Knævelsrud. Det er bestemt at
det skal tas en egenandel på kr 800 pr deltaker. Dette er inkl enkel lunsj. DD1-kurs skal settes opp til vinter
2019. Det er ikke bestemt noen dato ennå.
Ansvarlig: Maja
DDK/30/2018

Håndtering av ridekravet til oppgradering og unntaket "vist seg særlig kompetent" iht. Tillegg 5.

DDK vil for det første presisere at ridekriteriet står fast som hovedregel. Det er bare i helt
spesielle tilfeller DDK vil gå enn på en vurdering av unntakskriteriet "vist seg særlig kompetent".
DDK vil presisere at resultater skal være dokumentert på en slik måte at det er etterprøvbart. Problem kan
særlig oppstå om det gjelder gamle resultater som ikke finnes på nett. Det påhviler imidlertid den enkelte
dommer å oppfylle kravet om etterprøvbarhet. DDK vil foreta en konkret vurdering der det er tvil, men vil
presisere at det klare utgangspunkt er at DDK ikke vil godkjenne resultater som ikke kan dokumenteres på en
skikkelig måte.
Ansvarlig: Nina
DDK/31/2018 Eventuelt
DDK mener det er behov for å sette fokus på følgende:
1) Dommere må respektere oppsatt tidsskjema. Det er en viktig sak at rytterne må få ri på tiden sin.
2)DDK mener det bør være en ensartet praksis når det oppstår uventede "pauser". Det praktiseres litt ulikt om
det gis startsignal på oppsatt starttid eller før når ekvipasjen kommer inn på banen tidligere.
Dag lager et utkast til tekst som kan sendes ut i nyhetsbrev eller legges inn i neste møtereferat.
3)Bisitterskjema. DDK mener det er behov for et nytt skjema. DDK ønsker å endre praksis på innlevering, slik at
man sender inn all dokumentasjon samlet når man sender inn søknad om oppgradering.
Ansvarlig: Dag
Neste møte er samarbeidsmøte med GU-D og Landslagsledelsen 5. september 2018
Neste møte i DDK (møte nr. 7/2018) er 3. oktober 2018
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