Dressurudvalgsmøde
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Dansk Ride Forbund – Dressurudvalgsmøde den. 30 marts 2015
Ansvarlig for
videreforløb
1

Godkendelse af sidste referat

Godkendt
2

Nyt fra Formanden

Der er god tilslutning til seminarerne med DB og HV – der opfordres til at udvalget deltager i et seminar
hvis muligt. Velfærds filmen vil blive vist og der vil være paneldebat derefter. Pernille fremsender datoer.

3
ALLE

TBH

Alle skal overveje hvilke punkter der er fra det forløbne år som skal tages med på mødet – punkterne kan
indsættes i dokument i dropboxen.
Følgende emner skal med fra dette møde:
Childrenmesterskaber
Stævnerapporter
4

Ny stil cup for ponyer

Der er en del bud på kvalifikationsrunder – TBH udarbejder de sidste detaljer. Bestemmelserne er
godkendte.
5

JH

Strategimøde 8-10 maj

Framelding og refusion

Reglerne for frister samt lodtrækning/først til mølle skal gennemgåes og ses fra både rytter og klubbens
synspunkt.
Skal være klar inden 1 august

6

Ændring af MA0 til MA3

TBH

Programmet blev redet 17 gange i 2014. Karin ønsker at bibeholde det da det bruges til 6årseksamen.
Det vil være mere logisk hvis programmet hedder MA3.
Den ændres til MA3 og flyttes til sværhedsgrad 5 pr. 1 januar

PBI

7

Bestemmelser ECCO Youngrider

Kvalifikationskravene skal revurderes.
8

Henvendelse fra Dommer

Behandlet på lukket møde

MM

9

Henvendelse fra DSP

Så længe de benytter de ordinære programmer må de godt lade ponyerne gå på A-bane. MM kontakter
Louise.
10

D1 og D2 dommer kartotek
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Behandlet på lukket møde
KS
MM

11

Det sker sjældent at skemaet ikke overholdes – når det sker er det oftest på D-niveau. Der bør være
beskrevet en sanktion i dommeruddannelsen.
KS og MM arbejder videre med det.
12

TBH

MM

Svar til facebook gruppe ang. dyrlægeattest

TBH skriver svar og sender til godkendelse: Officials på stedet afgør om hesten er rengående eller ej
uanset dyrlægeerklæringer eller andre udtalelser. Generelt kan Dispensationer kun udstedes af Dansk
Ride Forbund
13

JH
DNL
PBI

Sanktion ved overtrædelse af funktionsskema

Stævnekontrakt og ridemulighed

Det kan lette presset fra opvarmningsbanen hvis man laver mulighed for ”morgenriding” – ydermere får
hesten en bedre olpevelse og har været inde og se omgivelserne Ulempen for klubben kan være at de
skal have nogle hjælpere op om morgenen for at ordne baner.
Oplæg fra KN er at der i kontrakterne skal være en regel om at der skal være mulighed for
morgentræning ved B-stævner. JH gør opmærksom på at det kan give øgede udgifter ift. TD.
Oplægget er at der skal være en TD på pladsen fra det øjeblik ridning er muligt for stævnerytterne.
Tidsbegrænsningerne for ponyer skal også indtænkes.
JH, DNL og PBI arbejder videre med det.
14

Sag på Facebook

Behandlet på lukket møde
TBH

15

Championatskvalifikationer Sjælland

Alle kvalifikationer godkendes – TBH giver besked til de 2 klubber.
DN
KS
TBH

16

Evt.

Referat fra O-dommermøde er i Dropbox. DN og KS sender bilag samt datoer til TBH som udsender
materiale samt doodle
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