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Dansk Ride Forbund – Dressurudvalgsmøde den. 3. juni 2015
Ansvarlig for
videreforløb
1

Godkendelse af sidste referat (se bilag)

Pernille kontakter ECCO ang. ECCO Youngrider kvalifikation
2

Nyt fra Formanden

Tanker omkring ny stævnestruktur – arbejdet skal startes op. Der er pt. lagt op til en
spørgeskemaundersøgelse ud fra Pernille og Jakobs tanker. Efter sommeren skal der afvikles møder
med udvalgte klubber.
Hestevelfærds projekt er ved at opstarte film nr. 2 omkring rideskoleridning.
3

Ønske om kvalifikation til championat NVR (D4) d 12 august

TBH

TBH Kontakter Falsterbo for at få kvalifikationer ind under DRF
Ansøgning fra NVR afvises
For eftertiden skal info om ansøgning sendes direkte til klubberne.

MM
TBH

4

TBH

5

Henvendelse vedr. dommer

”Behandlet på lukket møde
Henvendelse ang. bedømmelse af pony

Behandlet på lukket møde
PBI
KS

6

Henvendelse ang. ECCO U25 (bilag)

Behandlet på lukket møde.

7

Økonomisk Løsning DM-reserver

Reserverne skal kunne bruges på stævnepladserne fx på opvarmningsbanerne.
Der er budgetpost til brug for dette.

8
TBH

Det besluttes at indskuddet til mellemrunden hæves med 100 kr. for at hjælpe klubben med at dække
dommerudgifterne til mellemrunderne. De 2 klubber skal bedes om at lave et regnskab for mellerunden –
indskud, dommere, doteringer.
TBH retter bestemmelserne til.
9

TBH

Økonomisk Løsning Mellemrunden

Henvendelse ang. holdkonkurrence (bilag)

Hestevelfærd i højsæde. 3 ryttere tæller og derfor er der ikke nogen konkurrencemæssig fordel ved at 4
rytter tvinges på banen. Hele holdet modtager præmiering selvom 4 rytter ikke har redet/diskvalificeret
Kvalifikationskrav for hold skal der bruges de individuelle regler analogt.
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10
TBH

Der er indhentet tilbud fra Musholm ved Korsør. TBH spørger til hvor maden kommer fra og et forslag til
mad. TBH indhenter også tilbud fra Fuglsø.
Mette og Vibeke er primus motorer til programmet.
Emne: Gule og røde kort – hvad har du af muligheder i svære situationer
Projekt god tone (inkl. sociale medier) samt code of conduct – hvad er konsekvensen?
11

TBH

TBH

Stordommermøde januar 2016

Bid – herunder Turtle top og Stübben Control samt svar fra FEi (bilag)

Pr. 1/7 tilføjes:
Biddet må ikke kunne låse og skal kunne foldes sammen. Biddet må ikke have stangvirkning.
Turtle top er tilladt – formuler!

12

Reglement pkt 70.4

Sværhedsgrad 6 og 7 ved C-stævner registreres ikke.
Punktet slettes
13

Fri optømning i Grand Prix

Tages op til reglement 2016
14
TBH

Må en hest gå 4 gange med 2 forskellige ryttere i D klasser ved et C stævne ?
Hvis D klasserne tæller som et stævne for sig, må en hest da gå med en rytter i en D klasse, og derefter
en anden rytter ved en C klasse – samme dag?
Der tilføjes at den højeste stævnefaktor er gældende hvis der er flere stævneniveauer på samme dag.
Tages op til reglement 2016 – skal op på afd. Sport da det er fælles bestemmelser

15
TBH

MM
TBH

TBH

D-klasser ved C-stævne

Reglement diverse

Rettelser til 1/7 besluttet tidligere
Pisk må bruges svh 7+8
230.2 Uautoriserede dommere må ikke benyttes
DRF Mesterskab for hold- PSG hest må ikke være startet i svh 7 (pt står der 6)
210.2 – sværhedsgrader skal ændres så de passer med sværhedsgrad 8
16

Kür og fejl

GP Kür skal have fjernet alle ”fradrag”
Mette sender opdateret program til Trine

17

Reglement til 2016

Opvisningsbanen og opvarmningsbanen skal defineres.
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