Møtereferat
Fra DDK-møte nr. 4/2018
25/4 2018 20:00-22:15
Tilstede pr telefon: Nina Hirsch (leder), Dag Smith-Meyer, Tina Solbakken (til ca 21:15), Maja Farup,
Wenche Alm (NRYFs administrasjon), Ingrid Jacobsen (GU-D)

DDK telefonmøte 25/4 kl 20:00

DDK/4/2018

DDKs organisering og fordeling av arbeidsoppgaver

1)Leder: overblikk, fremdrift, e-post (kontroll, fordeling av saker og arkivering i gmailen), møter:
innkalling (agenda), referater, rapportering NRYF og GU-D
Ansvarlig: Nina
2)Budsjett/regnskap.

Ansvarlig: Maja, Wenche (admin)

3)Dommerlisten 2018. Dommerlisten trenger kontinuerlig oppfølgning. Arbeide med å forbedre
systemet.
Ansvarlig: Tina
4)DD1- og DD2 kurs, inkl ansv og kontaktperson kurslærere (kurslærermøter)
Ansvarlig: Maja
5)Andre kurs DD3+.

Ansvarlig: Dag

6)Overblikk andre saker. Saker som ikke kommer inn på e-post, men som har noe med
dressurdommere eller dressurdømming å gjøre.
Ansvarlig: Dag
7)Dressurkonferansen 2019
Ansvarlig: Dag
8)Gjennomgang og oppfølgning stevnerapporter. Wenche går igjennom alt som kommer inn av
stevnerapporter i dressur, og gir beskjed til DDK om det er beskrevet forhold som DDK bør/skal
behandle.
Ansvarlig: Wenche, Nina
9)Reglementsansvarlig for DDK. Følge opp alt som kommer av reglement fra TKR pluss det som
kommer fra FEI.
Ansvarlig: Maja
10)Utenlandske dommere: oversikt over hvem som benyttes og godkjenning av nye dommere. Lage
årlig statistikk og kontakte klubbene for å orientere om systemet. Alle utenlandske dommere som
benyttes skal av arrangøren meldes inn til DDK, men helt nye dommere, som ikke har vært i Norge før,
skal forhåndsgodkjennes av DDK. DDK ønsker å oppfordre arrangørene til å variere mellom de
dommere som inviteres til Norge. Nina skriver e-post med info om utenlandske dommere til arrangørene
innen 9. mai 2018.
Ansvarlig: Tina, Nina

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

11)Fadderordning: PDD vurderer behov og ev gjennomføring av nytt faddersystem blant
dressurdommerne.
Ansvarlig: Dag
12)DDKs Facebookside: Alle DDK-medlemmer er administratorer på FB. Ett DDK-medlem har
hovedansvaret for siden.
Ansvarlig: Maja
13)Prosjekt dressurdømming (PDD) og assistent fra DDK.
Ansvarlig: Dag, (Tina)
14)Kontaktperson mot TKr
Ansvarlig: Maja
15)Innkomne klagesaker og eventuelle oversendelser til TKr, og oppfølgning av disse.
Ansvarlig: Nina
16)Rekruttering nye DD3 og høyere, inkl nye FEI-dommere
Ansvarlig: Nina
17)GU-Ds kontaktperson i DDK

Ansvarlig: Nina

Alle DDK-medlemmer har ansvar for å følge opp saker med sin egen tag i DDK-innboksen.
DDK/5/2018 Dommerlisten 2018
Status og gjøremål. DDK må arbeide med å forbedre systemet til neste år. Det er kun to stevner som mangler
avklaring på OD, ellers er listen komplett. Nina bistår Tina i arbeidet med årets liste. DDK satser på å rekruttere
et nytt medlem som vil få som hovedoppgave å ha ansvaret med å utarbeide og følge opp neste års
dommerliste. Nytt medlem: sak til neste møte.
Ansvarlig (2018-listen): Tina
(2019-listen) Nina
DDK/6/2018 Dommerkurs
Dommerkurs på Epona.
Wenche har sendt ut invitasjon gjennom flere kanaler. Det er jevnlig kontakt med kurslærer Andrew Gardner.
Detaljert program utarbeides og bekjentgjøres.
Ansvarlig: Wenche/Dag/Maja
DD1 og DD2-kurs.
Maja tar snarest kontakt med kurslærerne for å planlegge DD1 og DD2-kurs i høst/vinter
Ansvarlig: Maja
DDK/7/2018 DDKs innboks i Gmail
Nina har gjennomgått rutiner ved lesing, behandling, arkivering etc. i DDK-mailen. Det er behov for å ha et
arbeidsmøte.
Ansvarlig: Nina
DDK/8/2018 Behandling av søknad om opprykk dommergrad for interne medlemmer i DDK
Det er bestemt følgende på dagens møte: Om et DDK-medlem søker om å få avlegge eksamen for å gå opp en
dommergrad, skal de øvrige medlemmer i DDK skrive en innstilling med anbefaling til GU-D og sensorene, som
deretter tar en beslutning om søkeren kan få avlegge eksamen. (Det er i dag praksis at eksamen for å gå opp til
DD3 og DD4 avlegges på to stevner, med to forskjellige sensorer. DDK mener for øvrig at sensorene selv kan
tilpasse eksamensform på bakgrunn av hva som sensorene mener er tjenlig.)
DDK/9/2018 Prosjekt dressurdømming (PDD)
DKK har mottatt tre dokumenter ("strakstiltak") fra prosjektgruppen v/Trond Asmyr som skal gjennomgås av
hvert enkelt medlem i løpet av en uke. Disse dokumentene er: 1) Retningslinjer/Codex for dressurdommere
(Utarbeidet med utgangspunkt i FEIs Codex for Dressage Judges og SvRFs Codex för dressyrdomare). 2)
Retningslinjer for karaktersetting av fundamentale feil i dressurøvelser (I henhold til FEI Dressage handbook og
konklusjoner fra FEI 5* møte i 2017 oversatt til norsk), og 3) Dommermøte – innskjerpede rutiner og nytt
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rapportskjema. Frist for tilbakemelding er 2. mai 2018. Det arbeides forøvrig løpende med prosjektet. Tina vil
fungere som en tilleggshjelp fra DDK dersom det er behov for dette fremover.
Ansvarlig: Dag/ (Tina)
DDK/10/2018 Dommere til mesterskap 2018
Det er bestemt følgende på dagens møte: DDK v/ leder Nina Hirsch foretar oppnevning av dommere til
mesterskap 2018. Øvrige medlemmer er på hver sin måte inhabile. Oppnevning av dommere til mesterskap
2018 (NM, Lag-NM, UH-HM, Landsmesterskap) vil foretas snarest. Det vil bli foretatt følgende prioritering: DD3
og høyere som ønsker å dømme kan regne med å bli oppnevnt, i tillegg erfarne DD2 ved behov. Er det flere
erfarne DD2 som melder sin interesse, vil DDK forsøke å fordele rettferdig mellom mesterskapene, også over
flere år. Det vil sammen med utsending av lister utarbeides retningslinjer på kleskode under mesterskap. DDK
vil sørge for at lister blir sendt både arrangører og oppnevnte dommere i god tid før de respektive stevnene.
Ansvarlig: Nina
DDK/11/2018 Rekruttering dommere DD3, DD4 og FEI-dommere
DDK mener det må settes av tilstrekkelig tid på neste DDK-møte for å diskutere og vurdere situasjonen rundt
rekruttering av "høyere" dommere. Nina tar kontakt med Trond jf. e-post om dette (hhv aktuelle kandidater til
FEI-nivå) sendt DDK, og forbereder saken til neste møte.
Ansvarlig: Nina
DDK/12/2018 Reglement
DDK har diskutert bestemmelsen i KR1 tillegg 5 nr 4.2. DDK skal arbeide med å forbedre ordlyden slik at det blir
en forenkling av ordlyd og praktisering. Maja har ansvaret for å foreslå en formulering og spille inn til endring av
neste års reglement.
Det er bestemt følgende på dagens møte: DDKs praksis 2018 er at alle DD4, samt DD3 som har praktisert som
DD3 i mer enn 1 år iht kravene i KR1, tillegg 5 nr 4, er godkjent for å dømme VB på L-stevne alene. Nye DD3
som har praktisert kortere enn 1 år på nivået, må søke godkjenning hos DDK. Arrangører må, før reglen
eventuelt endres, søke DDK om dispensasjon til å benytte kun 1 dommer i VB på L-stevne. Arrangørene og
dommerne må få informasjon om denne praksisen.
Ansvarlig: Maja
DDK/13/2018 Innspill fra Facebook.
Innspill fra Hege Trulsen fra høst 2017: Hege kommer med innspill om at det bør skapes en samarbeidsgruppe
med dommere, trenere og ryttere til å utarbeide nye programmer. DDK viser til at dette arbeidet er allerede
påbegynt med Torunn Knævelsrud og Siril Helljesen på GU-Ds mandat. Hege etterspør også et mer åpent
diskusjonsforum på FB, ikke slik vi har i dag, men et sted der dommere kan diskutere mer fritt seg imellom. DDK
viser til at komiteen har nok med å holde i gjeldende FB-side. Hege anbefaler også at det innføres en
obligatorisk time til diskusjon på L og E-stevner. DDK viser til pågående arbeid i PDD, der det blant annet
foreslås strakstiltak med å innføre obligatoriske dommermøter ved avvik, og det utarbeides nye rapportskjema.
Gjøremål: Vises til PDD
Ansvarlig: Nina, Dag
DDK/14/2018 Innspill fra dommerkonferansen 2018
På årets dommerkonferanse ble det diskutert behovet for klarere retningslinjer rundt programridning og
dømming mtp regler om habilitet i KR. DDK viser foreløpig til pågående arbeid med PDD og habilitet gjennom
Codex for dressurdommere.
Ansvarlig: Dag, Nina
DDK/15/2018 Dressurkonferansen 2019
Det er opprettet en prosjektgruppe med Elizabeth Farbrot og Lise Oppegaard fra
GU-D, samt DDK-medlem Dag Smith-Meyer, for planlegging av neste års konferanse.
Ansvarlig: Dag
DDK/16/2018 Budsjett/regnskap 2018
Det meste av midlene går til å arrangere kurs for dressurdommere. DDK skal ha mer løpende oversikt på
budsjett og regnskap. Tildeling for 2018 er ikke skjedd ennå. Budsjett tidligere år har vært på om lag kr 75'.
Ansvarlig: Maja, Wenche
Neste møte i DDK er 13. juni 2018. Det vil inviteres til kurslærermøte samme dato etter ordinært DDKmøte er avsluttet.
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