Møtereferat
Fra: Samarbeidsmøte GU-D og DDK
Nr/år/dato: 01/2018/12. april
Tilstede: Unni Henriksbø, Tommy Myhrhaug, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Vegard Brekke,
Emma Lundin og Andreas Schilbred fra GU-D. Nina Hirsch, Dag Smith-Meyer og Maja Farup. Wenche
Alm (på tlf).
Sekretær: Turid Løken - sportskoordinator NRYF (referent)
Andre til stede:
Meldt forfall: Lise Oppegaard, Tina Solbakken
Fravær:
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: rytter.no

Saksnr. Sakstittel:
/år:
01/18

Grenkonferansen i fremtiden
Det vises innledningsvis til GU-Ds møtereferat 02/2018, sak 09/18:
«Kort evaluering av årets grenkonferanse:
• Foredrag lørdag har fått svært gode tilbakemeldinger.
• DDK ønskes mer delaktig i planlegging og gjennomføring av konferansen.
(Dressurdommerkonferansen har de senere år vært en naturlig del av
grenkonferansen.)
• Dressurdommerne ønsker å ha mer tid til dressurdommerkonferansen.
Fremtidig konferanse:
• Utøvere på alle nivå; rekruttering, elitegrupper og landslag må forventes at
deltar. Viktig at tema-valg treffer også denne målgruppen.
• Flere må delta i planleggingsarbeidet; det bør nedsettes en arbeidsgruppe med
grenkonferansen som særskilt ansvarsområde.
• Navne-endring: «Dressurkonferansen 2019»

Bør avklares:
•
•

Skal dressurdommerkonferansen være en del av grenkonferansen også i
fremtiden?
Økonomi:
o Bør DD3 og høyere få dekket deltakeravgiften?
o Fordeling av utgifter GU-D/DDK; gitt samarbeid om konferansen også i
årene som kommer.»

Kommentarer/innspill fra DDK:

DDK opplever heller ikke dagens modell som tilfredsstillende. Men
ønsker fortsatt et samarbeid om en konferanse som imøteser alles behov. Praksisdagen dag 2 for dårlig publisert. Mener at denne dagen kan gjøres bedre og
videreutvikles. Det funderes om hele konferansen skal være obligatorisk for alle
dommere eller om autoriserte dommere skal gis anledning til å delta kun på
dommerkonferansen.
Det er enighet om at konferansens innhold og struktur kan forbedres.
Dressurkonferansen 2019:
Tidspunkt: Februar 2019
Varighet: 2 dager
Sted: Ikke avklart
Målgrupper: Utøvere på alle nivå, trenere, dommere, foresatte og andre med interesse
for dressursporten.
Ansvarlig: GU-D og DDK i samarbeid.
Arbeidsgruppe: Elizabeth, Lise og Dag.
Prosjektplan: Sportskoordinator oversender prosjektplan som benyttes i
planleggingsarbeidet til konferansen.
Fast punkt på agendaen i GU-D og DDK: Idédrodling om dressurkonferansens form og
innhold på fremtidige møter våren 2018.
Delmål: Foreløpig program ferdig skissert september 2018.
Foreløpige refleksjoner:
• Godt innhold
• «Treffe» målgruppene
• Faglig påfyll for dommerne må ivaretas
• Fellesdel og parallelle seanser?
• Gjøre konferansen til en viktig fellesarena for alle dressurinteresserte
• God markedsføring
• Film-/videofremvisning av ridende ekvipasjer heller enn «live»?
• Sosialt samvær: Middag
02/18

Samling uten hest på NIH
Utgikk. Tas opp på høstens samarbeidsmøte der også landslagslederne vil være tilstede.

03/18

DDK
Leder:
Nina Hirsch tilbake som leder fra dags dato. Maja Farup takkes for jobben som
vikarierende leder i Ninas fravær.
Arbeids-/ansvarsområder:
DDKs medlemmer skal ha faste arbeids- og ansvarsområder. Disse fordeles på DDKs
neste møte. Leder har det overordnede ansvar.
Møteplan:
•
•

Faste møter annenhver måned. Telefonmøter utover dette ved behov.
Fast ukedag: Onsdag
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•

Neste møte 25. april - Telefonmøte

Det anbefales at DDK utarbeider en møteplan for 2018 som publiseres på vår
hjemmeside under «Dressurdommerkomiteen».
Agenda sendes ut min 7 dager før hvert møte og skal inneholde konkrete saker til
behandling.
Statusgjennomgang av pågående saker, initiert på forrige eller tidligere møter, skal
være fast punkt på agendaen.
Møtested:
NRYFs lokaler på Ullevål. Møterom må reserveres i god tid på forhånd. DDKs
kontaktperson i administrasjonen hjelper til med dette.
Møtereferat:
NRYFs mal for møtereferater skal benyttes. Utsendes til DDKs medlemmer for
godkjenning maks 7 dager etter møtet. Referat sendes også sportskoordinator dressur
og GU-D til orientering. Møtereferater gjøres deretter tilgjengelig på vår hjemmeside
under «Dressurdommerkomiteen».
Referent:
DDKs leder er referent inntil videre, men DDK ønsker i fremtiden å kunne benytte
representant fra NRYFs administrasjon som sekretær.
Nyhetsbrev:
Ved gode og informative møtereferater anses nyhetsbrev som overflødig. Menypunktet «Nyhetsbrev» slettes dermed på vår hjemmeside.
Nytt medlem:
Det er behov for ytterligere ett medlem inn i komiteen, men først når dagens DDK er
godt etablert og har opparbeidet seg gode arbeidsrutiner. Lettere da også å synliggjøre
DDKs behov, hva gjelder kompetanse og kapasitet.
Praksiskort:
Det må utarbeides en fullstendig oversikt over dommerkompetansen til samtlige
dommere. En gjennomgang av kompetansekravene er nødvendig og det er enighet om
at ekstra innsats må til nå. For å gjøre dette mulig, er det en forutsetning at tilgjengelig
kapasitet i administrasjonen stilles til rådighet.
Gode rutiner for innhenting av praksiskort og personopplysninger må etableres. Det bør
utarbeides et skjema til bruk for oppfølging. Registeret må være i henhold til lover og
regler. Det forsikres at nåværende ordning fyller kravene. Dersom man ikke har levert
praksiskort de siste 2 årene, slettes man automatisk fra listen. DDK har tilgang til denne.
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Viktig at all informasjon om dommere ligger forsvarlig lagret i administrasjonens
database. Det presiseres også viktigheten av at denne blir jevnlig oppdatert og
vedlikeholdt.
Terminliste 2018 med teknisk personell:
Årets dommerliste er ikke komplett. Det foreslås å sende mail til alle dommerne med
oppfordring om selv å kontakte arrangør.
04/18

Prosjekt dressurdømming
«Dressurdommeres kompetanse og videreutvikling»
NRYFs generalsekretær initierte høsten 2017 et prosjekt med ovennevnte som tema.
Det er nedsatt en komite med Trond Asmyr som leder. Øvrige medlemmer av komiteen
er Liv-Mette Moxness og Dag Smith-Meyer. GU-D er representert ved Ingrid Jacobsen.
Komiteens leder har gjort en del forarbeid. Komiteen har hatt to møter.
Prosjektgruppens arbeid deles nå inn i 2 faser:
Fase 1: Strakstiltak
Fase 2: Videreutvikling av det norske system
Ad fase 1: Strakstiltak
I.

Retningslinjer/Codex for dressurdommere
Utarbeidet med utgangspunkt i FEIs Codex for Dressage Judges og SvRFs Codex
för dressyrdomare.

II.

Retningslinjer for karaktersetting av fundamentale feil i dressurøvelser
(I henhold til FEI Dressage handbook og konklusjoner fra FEI 5* møte i 2017)
Trond har oversatt denne til norsk og er en videreføring av FEIs håndbok.

III.

Dommermøte – innskjerpede rutiner og nytt rapportskjema
Dagens ordning i Sverige (og Danmark):
Har møter når det er 5 % forskjell. Alle dommere må møte (obligatorisk.)
Rapportene sendes til Lars Anderson. Det lages statistikk som fremvises på årlig
dressurdommerkonferanse. Han foretar også personlig coaching av dommere
ved behov.
Norge:
Det skal utvikles et nytt skjema til bruk ved dommermøter. Det må settes av tid
til slike møter når det er behov for dette. Hoveddommer i klassen har ansvaret
for å innkalle. 7%-regelen opprettholdes.
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Strakstiltakene skal presenteres på dressurdommerkurset på Epona i mai. Dette bør
publiseres på våre digitale plattformer. Viktig også at dressurdommerkurset
markedsføres godt.
Ad fase 2: Videreutvikling av det norske system
Det norske utdanningssystemet skal videreutvikles ved å bruke systemene i Sverige og
Danmark som referansepunkter. Dommergjerningen oppleves som prestisjefylt og gir
status i Danmark; frivilligheten er også svært god i DK. Prosjektets økonomi vil være
styrende for arbeidets omfang.
Tidsplan:
Ikke kjent for komiteens representanter.

05/18

Eventuelt
Fadderordning:
Fadderordning for nye dommere har vært forsøkt innført ved en tidligere anledning,
men uten særlig suksess. Erfaringen den gang var at ordningen er ressurskrevende, idet
tett oppfølging av DDK viste seg å være nødvendig for at det skulle fungere. Dersom
ordningen skal gjeninnføres, må det forutsettes at fadderne er «selvgående». Som et
insitament til at ordningen skal fungere, kan være å la veileder-rollen gjelde som
godkjent praksis. En slik veiledning må gi «et pluss i boken» for oppnevnte faddere.
Prosentklasser:
Det er ønskelig å vurdere innføring av prosentklasser fom 2019; fortrinnsvis i Vanskelige
klasser Int A/B og GP. Prosentklasser på lavere klassenivå, da især ute i distriktene, kan
også fylle et behov.
Innspill:
•
•
•
•
•

Valgt program må fremkomme av resultatlisten.
For seniorene er ikke premiering avgjørende; stevnetilbudet er viktigere.
Tas opp i forbindelse med reglementsrevisjonen høsten 2019.
Samarbeid mellom GU-D/DDK/Landslagsledere om utvikling av
stevnestrukturen.
Legge til rette for mulighet for å ha klassetilbud i GP på L og evt D-stevne. Krav
for kvalifiserende resultat må vurderes.

Klasseoppsett gjennom stevnesesongen:
Det vises til møtereferat GU-D nr 02/2018, sak nr 10/18:
«Det må legges vekt på at det på L-/E-stevner er et klassetilbud som ivaretar rytternes
mulighet for å kvalifisere til nasjonale mesterskap. Det bør derfor hvert år lages et
forslag til klasseoppsett for de ulike L-/E-stevner som skal være førende for våre
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arrangører og ved godkjenning av stevneinvitasjoner. Utarbeides av GU-D etter at
terminlisten for kommende år er klar.»

Kommentarer:
•
•
•
•
•

NESTE MØTE:

Ulike behov gjennom sesongen. Klasseoppsettet må gjenspeile dette.
Hensikten er å ivareta utøvernes mulighet til å kvalifisere både til E-stevne,
dernest til NM gjennom sesongen.
Det bør være tilbud om GP-klasser på alle E-stevner.
Innspill fra landslagslederne må etterspørres ved utarbeidelse av oversikten.
Arbeidsgruppe: Ingrid og Maja, i dialog med Andreas.

Samarbeidsmøte GU-D/DDK/TKr/Landslagsledere
5. september, Ullevål
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