Kommissorium for dressurudvalget
Jf. DRF’s vedtægter § 7 nedsætter bestyrelsen stående udvalg efter behov. Bestyrelsen nedsætter et dressurudvalg med det formål
at understøtte, varetage og udvikle den sportslige dimension af dressurdisciplinen i Danmark. 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 dressurdisciplinen på alle niveauer i Danmark.
Dressurdisciplinen er defineret som en elitedisciplin. Med elitedisciplin forstås, at dressurdisciplinen i Danmark har et markant
elitesportsligt resultatpotentiale på højeste internationale niveau, og er af så væsentlig karakter for størstedelen af
medlemsklubberne, samt klubbernes medlemmer, at dressurudvalget, i tæt samarbejde med administrationen, skal arbejde for
dressursportens videre udvikling på alle niveauer – børn, unge, voksne, ældre, for bredden, samt talent- og elitearbejdet.
Dansk Ride Forbunds bestyrelse udpeger medlemmer af dressurudvalget. Udvalget består af en formand samt 5 øvrige medlemmer,
hvoraf ét medlem udpeges som TD-ansvarlig. Herudover indstiller DRIF et medlem af dressurudvalget som godkendes af Dansk
Ride Forbunds bestyrelse. DRIF’s repræsentant indgår som almindeligt medlem af dressurudvalget og varetager opgaverne på lige
fod med de øvrige medlemmer.
Dressurudvalget beskæftiger sig med følgende områder:
• Varetage uddannelse, efteruddannelse samt videreuddannelse af officials
• Dressurreglementet – kontinuerlige justeringer og udvikling heraf
• Stævnetilrettelæggelse – udarbejdelse af oplæg for tildeling af B-stævner, DRF-mesterskaber og Danmarksmesterskaber
for både ponyer og heste til DRF’s sportschefs beslutning
o Herunder, yde sparring og rådgivning til de stævnearrangerende klubber omkring kvalitetsudvikling samt
dommerfordeling til turneringer, cups og mesterskaber samt godkendelse af propositioner på A & B-niveau
• Yde sparring til administrationen fsva. udvikling af nye koncepter, turneringer, cups m.v.
• Behandle dressurrelaterede emner og problematikker til enten administrationens eller bestyrelsens beslutning
• Integrering af para-dressur i samarbejde med para-rideudvalget
• Yde rådgivning/sparring til Dansk Ride Forbunds bestyrelse, andre udvalg, distrikter, ryttere o.a. interessenter
Dressurudvalget udarbejder hvert år udkast til budget for udvalgets aktiviteter. Udvalget har pligt til at overholde det budget som er
tildelt af bestyrelsen. Deltagelse i internationale aktiviteter aftales med DRF’s sportschef.
Dressurudvalgets opgaver skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter og politikker vedtaget af
Dansk Ride Forbunds bestyrelse. Medlemmerne af dressurudvalget har generel gensidig informationspligt overfor hinanden samt for
administrationen. Dressurudvalget kan afholde det antal møder, som udvalget finder nødvendigt for varetagelse af udvalgets
opgaver. Udvalget opfordres til at gøre brug af telefon-/online møder.
Til dressurudvalget kobles en sportskoordinator og/eller konsulent, der deltager i udvalgets møder, som skal varetage drifts- og
udviklingsopgaver relateret til udvalgets arbejde. Det er således administrationens opgave at varetage udvalgets mødeplanlægning,
div. administrative og koordineringsopgaver, samt planlægning og booking i forbindelse med div. uddannelsesaktiviteter. DRF’s
administration besvarer endvidere henvendelser til DRF af sportslig- og reglementsmæssig karakter. Såfremt en henvendelse er af
principiel karakter for dressurdisciplinen, fremsendes denne til udvalgets behandling.
Dressurudvalget refererer til sportschefen i DRF. Sportschefen kan deltage i udvalgets møder efter behov. Med henblik at skabe
optimal sammenhæng imellem udvalgets arbejde og det daglige talent- og elitearbejde, kan DRF’s elitechef deltage i udvalgets
møder efter behov. Dressurudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, for en tidsbegrænset periode, med henblik på at udarbejde
konkrete oplæg på specifikke områder. I disse arbejdsgrupper bør der være repræsentation fra udvalget.
Dressurudvalget er endvidere ansvarlig for afholdelse af:
• Et årligt Dressur Forum
Én gang om året afholder dressurudvalget et Dressur Forum. Dressur Forum er et fagligt forum, hvor ideer, visioner,
holdninger og udviklingsmuligheder er på dagsorden, og der er skabes mulighed for at drøfte/præsentere særlige indsatser
og planer, styrke dialogen samt dele viden og erfaringer i dressurdisciplinen. Deltagere i Dressur Forum er officials,
trænere, ryttere mv. Dressurudvalget definerer selv om/hvilke officials grupper der har mødepligt til Dressur Forum.

