Dressurudvalgsmøde
26. oktober 2015
17:00
Plesner

Til stede:
Pernille Bigaard (PBI)
Mette Müller (MM)
Kirsten Søgaard (KS)
Jannick Holm (JH)
Vibeke Kjellerup (VK)

Fra administrationen:
Trine Bach (referent - TBH)
Jan Stampe (Sportschef)

Ikke til stede:
Dorte Njor Larsen (DNL)
Karin Nissen (KN)

Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Side

Godkendelse af sidste referat........................................................................................................................................................2
Nyt fra Formanden ...........................................................................................................................................................................2
Stordommermøde 8-9-10 januar 2016 ........................................................................................................................................2
Bidløs Ridning (se bilag) .................................................................................................................................................................2
Facebook ............................................................................................................................................................................................2
Tillæg Stævnerapport Middelfart (se bilag) ................................................................................................................................2
Stævnerapport JBK (se vedhæftning) .........................................................................................................................................3
Championatsevaluering 2015, kursus 2016 og ændret uddannelse ....................................................................................3
D1 og D2 dommere samt dommerkort ........................................................................................................................................3
Dispensation New Forest 2016 (se bilag) ...................................................................................................................................3
Programridning – kun i klubber under DRF? (Se bilag) ..........................................................................................................3
OUT regler – Cups over en længere periode (se bilag) ..........................................................................................................3
Reglement ..........................................................................................................................................................................................3
Introduktionskursus ..........................................................................................................................................................................3
Dressurens Venner ..........................................................................................................................................................................4
Evt ........................................................................................................................................................................................................4

Dansk Ride Forbund – Dressurudvalgsmøde den. 26. oktober 2015
Ansvarlig for
videreforløb
1

Godkendelse af sidste referat

Godkendt

2

TBH

Velkommen til sportschef Jan Stampe som er på udvalgsturne.
Den nye film er næsten færdig – den varer ca. 30 min. Og har fokus på den grundlæggende rideskole
ridning og er optaget i Aalborg samt på Egene. Den kan bla. Bruge som introduktion til ridning ved fx
åbent hus.
Der arbejdes videre i stævnestrukturgruppen – ca 25% svardeltagelse. Der er indkaldt til 3 møder.
Pernille og Jakob har været ude til et par møder i distrikterne. Pernille sender svarene rundt hvis det er ok
med Jens-Erik.
Stævneplanen laves onsdag d. 28 oktober. Der er en svær opgave i at der skal være færre stævner end
sidste år. Ligeledes at der kommer nok muligheder for GP for seniorerne inden DM.
TBH skriver til de danske dressur arrangører der skal holde internationalt at vi vil med ind over deres
dressur og dommerfordeling da vi gerne vil bruge som et led i dommernes uddannelser.

3

ALLE

Nyt fra Formanden

Stordommermøde 8-9-10 januar 2016

Placering - der er indhentet 3 tilbud. TBH sender dem rundt via mail så der kan tages en beslutning.
D-dommere inviteres med. Der informeres om at der vil være et 500 kr gebyr hvis man ikke dukker op
uden afbud!
Emner
- Stramme Næsebånd (HC) – paneldrøftelse? Ansv. PBI
- Bidskader samt oplæg til håndtering (TD) og bedømmelse - paneldrøftelse? Ansv. PBI
- Programridning (kun i DRF Klubber?) - afventer om det skal med fx under nyt fra DU sammen
med bidløs ridning.
- Hvornår bruges gule og røde kort Ansv. JH
- Oplæg Mette Uldahl ang. bedømmelser – PBI følger op på om emnet skal med
- Kotume og opførsel som dommer – fx utilfedshed med maden. Herunder stævnerapport og code
of conduct samt påklædning. Ansv. KS
- Inhabilitet – ansv. ???
4

Bidløs Ridning (se bilag)

PBI

Pernille og Jannick har været ude og se bidløs ridning. Udvalget så den optagede video.
Der arbejdes på en brugerundersøgelse samt nogle teststævner i de første 4 måneder af 2016.
Emnet tages op igen på næste møde!

TBH

5

Facebook

Behandlet på lukket møde
TBH

6

Tillæg Stævnerapport Middelfart (se bilag)

TBH kontakter begge klubber der afviklede mellemrunde for at få et regnskab.
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Stævnerapport JBK (se vedhæftning)

Der var sat for lidt tid af til championatshestene.
Der er ikke yderligere kommentarer til stævnerapporten
8

Championatsevaluering 2015, kursus 2016 og ændret uddannelse

Tages op må mødet d. 16 november
9
TBH

MM KS

TBH

D1 og D2 dommere samt dommerkort

TBH sender en rykker til D1 og D2 dommerne med information om at de skal sende deres kort til
dressur@rideforbund.dk
MM sender arket for C-B-B+ til TBH
MM og KS kigger mere på hvordan det kan styres fremover samt hvem der kan være ansvarlig.

10

Dispensation New Forest 2016 (se bilag)

Der gives ikke dispensation til de ønskede punkter. Avlsforeningerne må følge reglementet såfremt de vil
afvikle stævner.
11

Programridning – kun i klubber under DRF? (Se bilag)

Dressurudvalget kan ikke forhindre det men kan opfordre til at klubberne selv sætter gang i aktiviteter
således at det er mere attraktivt i klubberne.

12
TBH

Ved cups over en længere periode er det opnåede resultater ved første deltagelse der tæller.
Dressurudvalget mener det er ok hvis man kan lempe på OUT-reglerne ved Cups og mesterskaber dog
skal de godkendes af distriktet
TBH afstemmer med springudvalget og sender det til distrikterne.

13
TBH

VK

Reglement

Ændringer til reglement 2016:
Ved C- og D-stævner er det valgfrit om man vil benytte kandar eller trense i sværhedsgrad 3 og højere
som en forsøgsordning i år 2016
TBH laver en nyhed samt udsender info til relevante dommere incl. nedenstående fra VK.
VK udarbejder noget undersøgelse af hvor mange der vælger trensen samt evalueringer fra dommere og
ryttere.
14

MM

OUT regler – Cups over en længere periode (se bilag)

Introduktionskursus

Forslag at kravet hæves til 63% - MM kontakter underviserne og giver TBH besked så materiale kan
opdateres
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TBH

15

Dressurens Venner

Behandlet på lukket møde
16
TBH

TBH KS

Evt

Ansøgning og dispensation til ørepropper
- Der gives ikke dispensation
Championatsbestemmelser 2016
- Der skal altid være TD ved championater tydeliggøres
- Tilføjes til finale og evt. mellemrunde præcis hvor meget tid der skal afsættes samt at der skal
være dansk kommentering.

Næste møde Middelfart d. 16 november kl. 17:00
Mai Nicolaisen inviteres med.
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