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Dansk Ride Forbund – Dressurudvalgsmøde den. 11 februar 2016
Ansvarlig for
videreforløb
1
TBH

Det besluttes at fordringerne fremover skal være frit tilgængelige på hjemmesiden.
De bliver offentliggjort på hjemmesiden iløbet af marts
2

JH

Godkendelse af sidste referat

Nyt fra Formanden

Søgeprocessen er stadig i gang.
Jannick tager opgaven omkring Hestevelfærd.
Andre projekter tages ad hoc udfra medlemmernes kompetencer
3

Gennemgang stævnerapporter (rapporter fra sidste periode er vedhæftet mailen)

Herning: Alt ser fint ud med undtagelse af manglende LIVE resultater på opvarmning.
Esbjerg. Rapport ser fin ud.
TBH

4

Henvendelse om distirktmesterskaber fra D4 (se bilag)

Resultater fra sidste år:
DSM D4 2015: http://live.rideforbund.dk/staevne.php?staevne=STV00007094
DSM D3 2015: http://live.rideforbund.dk/staevne.php?staevne=STV00007206
DSM D5 2015: http://live.rideforbund.dk/staevne.php?staevne=STV00007617

DNL
JH

Det kører som det plejer i 2016 men der nedsættes et udvalg som skal kigge på distriktmesterskaber
generelt og komme med evt. ændringsforslag til reglement 2017. .
Der nedsættes en arbejdsgruppe af Jannick, Dorte og Henrik Jørgensen kontaktes for at høre om han vil
deltage som distriktsrepræsentant.
5

Hændelse ved B-stævne i Esbjerg (se bilag)

Behandlet på lukket møde
TBH

6

De får lov til at deltage på lige vilkår som sidste år.

7
DNL

Henvendelse vedr. Kat 3 ponyers krav (se bilag)

Det er udbud og efterspørgsel og da der var for mange starter i 2015 pga. det meget høje niveau har man
valgt at hæve niveauet.
8

TBH

Henvendelse fra Barbro Saul Dansk Varmblod (se bilag)

O-dommermøde (se bilag for forslag til dagsorden)

Nyt fra Jan Stampe: inhabilitet
Under diskussion: Husk at der skal være andet end bisidderklasse – gerne ”kaminmøder”
TBH sender dagsorden ud og minder dem om tilmelding
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9
TBH

NATHALIE Horse Care stil Cup 2016 (se bilag for bestemmelser)

Turneringen er omstruktureret så der er 5 kvalifikationer fordelt rundt i landet.
Forslag til dommer: Sabrina Hesselhede
TBH kontakter Jette Nevermann ang. dommere.
TBH skriver til Mette fra Hovgaard at hun godt må bruge den samme dommer.
10

Championat 2016 og fremtiden

DV og DRF samarbejder fortsat om udviklingen af championaterne. Der har været møde i starten af
februar og en arbejdsgruppe arbejder videre med udviklingen af championaterne.
11
MM
DNL

Der skal arbejdes på nogle regler for præmier og doteringer ved B-stævner. Det er ikke fair at man kan
ride 3 dage uden at få en præmie. Det bør afvikles som 3 ordinære klasser og så sammenlægger man
resultatet.
Mette og Dorte kigger på det til reglement 2017.
Det besluttes at Dorte har dressurudvalgets opbakning til at afvise CUPS ved B-stævner.
12

TBH

VK
TBH

CUPS til B-stævner

Bidløs ridning (se bilag fra DR-IF)

TBH kontakter Christina som skal komme med forslag til hvordan det praktisk skal afvikles ved
teststævnerne.
TBH svarer DRIF: Vi kigger meget på sikkerheden og har stor fokus på det. Vi vil evaluere på hele
konceptet når teststævnerne har været afviklet. Vi vil i nødvendig omfang tage kontakt.
13

Dokument med ”skriverhjælp” fra Glostrup (se bilag)

Dokumentet skal ligges under stævnearrangør og det skal noteres at alle klubber må tage den og bruge
den på deres hjemmeside og ved stævner.
Vibeke opdaterer og retter med sine kommentarer og sender til TBH
14

Nyhedsbrev

Kommer et par gange om året – kurser slås op løbende på Go og i Facebook gruppen
Facebook gruppen og reklame for den
Referater kommer løbende
B og B+ A eksamen Blue Hors November
C-dommer eksamen Hedensted
Code of conduct opdateret december 2015 tages med.
OBS – mailen afventer Inhabilitets dokumentet.
15

Inhabilitet

Det fremsendte dokument fra Jan Stampe blev gennemgået og rettet til.
Det er vigtigt at det ses som et kodeks og ikke et reglementet – hovedformålet er at hjælpe og beskytte
vores officials mod uheldige situationer.
16

Diverse

Kan man flytte mentorregion? Man kan ikke flytte region men man kan bisidde ved andre.
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Hvorfor må kritikker ikke udleveres før klassen er afsluttet - i tilfælde af tællefejl eller lignende. Rytterne
må tage en kopi eller billede af kritikken hvis de går inden klassen afslutning.

Reglement: der skal ikke skelnes mellem trense og bridonbid – tykkelse osv. er det samme for de 2
grupper og reglementet skal ændres til kun at hedde bridon istedetfor trensebid.
JAS

U25 skal flyttes pga. EM samme weekend som Broholm. Foreløbig er det oplagt at flytte det til
Junior/Youngrider mesterskab

Mette køber en blomst til Karin Nissen som tak – det skal være ny procedure når medlemmer går ud.

Kommende møder – opdateret
Torsdag d. 25 februar kl. 20 telefonmøde med fokus på O-dommermøde
Mandag d. 21 marts kl. 17 – Trine finder sted omkring Middelfart/Fredericia
Lørdag d. 16 april – repræsentantskabsmøde med udvalgsmøde lørdag 10 – 13
Onsdag d. 18 maj kl. 17 hos DRF
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