Danske Ride Forbund

Kommissorium for Dressurudvalget
Kommissorium:
Ifølge ”Forretningsorden for Dansk Ride Forbunds bestyrelse” udformer Bestyrelsen de overordnede politiske retningslinjer for afdelinger og udvalg. Dressurudvalget er derfor nedsat for at understøtte, varetage og udvikle den sportslige dimension af Dressursporten i Danmark.
Dansk Ride Forbunds bestyrelse udpeger medlemmer af dressurudvalget. DRIF indstiller et medlem af dressurudvalget
som godkendes af Dansk Ride Forbunds bestyrelse.
D.R.I.F.’s repræsentant indgår som almindeligt medlem af dressurudvalget og varetager opgaverne på lige fod med de
øvrige medlemmer.
Dressurudvalget rådgiver og tager stilling til forhold af Dressurrelateret karakter.
Udvalget har endvidere til opgave at fremsætte forslag, implementere og kontinuerligt evaluere tiltag med henblik på løbende ajourføring, forbedring og udvikling af Dressursporten på alle niveauer i Danmark.
Dressurudvalget har vedtaget forretningsorden for udvalgets arbejde.
Det indebærer, at Dressurudvalget beskæftiger sig med:
 Uddannelse, efteruddannelse samt videreuddannelse af officials.
 Kvalitetsudviklingsprojekter, herunder DRF’s fokusområder.
 Reglementet – kontinuerlige justeringer og udvikling.
 Stævnetilrettelæggelse og – afvikling for ponyer og heste, herunder et tæt samarbejde med de stævnearrangerende
klubber omkring kvalitetsudvikling samt dommerfordeling til tuneringer, cups og mesterskaber.
 Sponsorer – udvikling af koncepter, turneringer, cups m.v. i tæt samarbejde med Dansk Ride Forbunds kommercielle afdeling
 Dressurryttere/-heste fra bredde/basisniveau til eliteniveau.
 Dressurrelaterede emner og problematikker.
 Integrering af Para-dressur i samarbejde med Para-Rideudvalget
 Rådgivning/sparring til Dansk Ride Forbunds bestyrelse, andre udvalg, distrikter, ryttere o.a. interessenter.
Generelt:
Dressurudvalgets opgaver skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter og politikker vedtaget af Dansk Ride Forbunds bestyrelse. Der er udarbejdet forretningsorden for Dressurudvalget.
Medlemmerne af Dressurudvalget har generel informationspligt overfor Dressurudvalgets formand, de respektive disciplinudvalgsmedlemmer i Dressurudvalget samt sportskoordinatoren.
Dressurudvalgsmedlemmer er pålagt tavshedspligt, hvad angår igangværende processer og beslutninger i DU.
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Elitechefen for dressur deltager i 1-2 udvalgsmøder om året for at koordinere Dressurudvalgets- og Eliteafdelingens arbejde.
Dressurudvalget refererer til sportschefen i DRF
Dressurudvalget kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, som f.eks. beskæftiger sig med uddannelse og udvikling. I
disse arbejdsgrupper bør der være repræsentation fra udvalget.
Dressurudvalget er endvidere ansvarligt for afholdelse af:
Fagligt Forum/Dressurens dag/Stordommermøde:
For at sikre dialogen og erfaringsudvekslingen omkring uddannelse og udvikling af officials mødes ovennævnte interessenter samt Dressurudvalg i et fagligt forum, hvor ideer, visioner, holdninger og udviklingsmuligheder er på dagsorden.
Der afholdes 1 møde hvert andet år.
O-dommer møde:
For at sikre dialog og konstruktiv kommunikation mellem gruppen af O-dressurdommere og Dressurudvalget.
Der afholdes 1 møde om året.
Møder og Temadage planlægges af de respektive ansvarlige i Dressurudvalget.

-2-

