Møtereferat
Fra DDK møte
2/2017/17.10
Tilstede: Nina Hirsch (leder), Elise Ratvik, Trond Asmyr, Gunn Skovholt, Maja Farup, Wenche
Alm (fra NRYF), Tina Solbakken (via Messenger).

1) Velkommen.
Hvordan DDK fungerer pr i dag. Nina permisjon, men er leder fortsatt med mye hjelp fra Maja
Farup som gjør veldig mye. Elise er ny i rollen. Trond er til god hjelp for det sittende
DDK. Alle DDKs medlemmer må tenke på at man er dommer og DDK medlem i alle
sammenhenger (hvordan man blir oppfattet) og være trofast til NRYF. Det samme gjelder alle
dommere, at man har på seg dommerhatten andre steder enn kun på stevneplassen. Dette
handler om hvordan man blir oppfattet i miljøet.
2) Terminlistemøte og fellesmøte med landslagsledelsen og GU-D: gjennomgang
v/Gunn/Maja. GU-D hører på DDK når det gjelder fastsetting av terminlisten, av hensyn til
dommere tilgjengelig. Det bør være facebookoverføring på dommerkonferansen av hensyn til
dommere som bor langt unna, men at dette ikke teller som ordinær deltagelse. Det er viktig
at man møtes en gang i året i person og ikke kun over internett. Dette vil ikke praktiseres
strengt før DDK har formalisert ordentlig, man må tilpasse reglene til den nye digitale
hverdagen. DDK understreker viktigheten for å kunne følge opp praksiskort. Dette vil bli
innskjerpet. Det er også viktig at alle dommere skriver tydelig på praksiskort at man har
deltatt på kurs/konferanse i tillegg til ordinær dommerpraksis.
Det nye prosjektet om utviklingen av dressurdømming som Generalsekretæren har bedt
Trond Asmyr om å lede ble kort snakket litt om.
3) Reglementsendringer. DDK har bedt GU-D om å spille inn at det på L-stevner kun trengs
en dommer opp til Inter 1.
4) Dommerlisten, status og plan for 2018 v/Tina
Tina holder i dommerlistene. Skal sendes ut så fort terminlisten er klar. Det bør klart
kommuniseres hvorledes mesterskap fordeles; at DD3 eller høyere som ønsker mesterskap
blir tatt ut, DD2 ved behov. Ønsker man mesterskap, må man som DD3 eller høyere regne
med at man blir tatt ut.
5) Prosess med Hege Trulsen, Torunn Knævelsrud og Liv Mette Moxnes mv. v/Trond
Kort orientering: det har vært en ekstern konsulent inne i saken: Petter Hoff. Konflikten er nå
lagt bak dem. Tilbakemelding fra alle parter om forbedringer. Liv Mette gir gode konkrete
innspill. Trond har skrevet et langt innlegg til GU-D om rekruttering. Petter Hoff mener
at NRYF har en utfordring når det gjelder etikk og moral.
.
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6) Saker fra NM v/Trond
SAK1: dommeroppsett-prosessen-diskusjon. Ingen må ha elever eller andre mer eller mindre
tette relasjoner. (ref. også innspill fra Astrid Eva Horn til dagens møte).
SAK2: dommerantrekk. DDK tar opp krav til antrekk. Sendes ut. Elise begynner på en
formulering.
7) Arbeidsdeling i DDK og fremdrift.
Facebookgruppe:
DDK side og reglement. Det skal være et klart skille mellom DDK og TKr.
Reglementsspørsmål skal kun besvares av TKr, da det på en slik gruppe oppfattes som en
offentlig uttalelse. DDK vil videresende alle henvendelser om reglement til TKr.
Gunn Skovholt forlater DDK ved årsskiftet 17/18. DDK trenger å få inn et nytt medlem, hhv
en ny DD4. Prosessen vil følge slik som det er fastsatt i DDKs mandat.
8) Dommerkurs 2018 og kurs med AEG Andrew Gardner. Andrew er forespurt. Foreløpig
tilbakemelding er at det er AEG samtidig som FEIs 5* dommersamling. Det er vanskelig for
Andrew å få dette til, men at det er mulig han kan onsdag. Det vil da i tilfelle bli dagskurs med
kur. Kurs på Hartpury er diskutert. Mulig midt i juli fredag /lørdag? Deltakere må dekke egen
regning.
9) Regnskap og budsjett 17/18 v/ Maja/Wenche. DKK har begrensede midler, men
kanaliserer alt til dommerkurs, clinics og dommerutdanningsformål. AEG-kurset er dyrt og
spiser mye av budsjettet. DDK har alltid ambisjon om å utrette mest mulig for utvikling og
utdanning av de norske dommerne. Budsjett og regnskap ser for det meste likt ut som året
før, og budsjettet for 2018 er tilnærmet likt 2017.
10) Innkomne saker fra Hege og Astrid Horn. Se over. Heges sak er mer omfattende og vil bli
tatt opp på et senere møte. Det er ønske om å opprette en ny gruppe for dommere. DDK
ønsker kun å ha en gruppe DDK er ansvarlig for, og er det ønske for flere grupper/
diskusjonsfora, er andre dommere velkomne til å stå i spissen for dette.
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