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Dansk Ride Forbund – Dressurudvalgsmøde den. 16 maj 2016
Ansvarlig for
videreforløb
1

Godkendelse af sidste referat

Godkendt
2

Nyt fra Formanden

TP informerede fra nyligt afholdt møde i afdeling Sport.
Kombineret distriktsmesterskab i spring og dressur:
- 1 distrikt har afviklet Kombineret distriktsmesterskab i spring/dressur. DNL og JH skal alligevel
se på bestemmelser for distriktsmesterskaber, så de medtager punktet der.
Stævnerapporter:
- Skal stævnerapporterne udvikle sig.
Der er enighed om, at billedet ikke nødvendigvis er det samme for TD, ryttere, dommere mht. fx
bundforhold og lign. Der foreslås at man adopterer idéen om en ”foreign rider” fra FEIs
rapporter, og måske en dommers input. Der er allerede et punkt på stævnerapporterne til
kommentarer fra både ryttere og dommere.
Ønske om et basiskursus for alle officials omkring hestevelfærd. Alle skal have samme forståelse og
vurdering af, hvad hestevelfærd er.
- Udstyr skal kontrolleres for at tilgodese hestevelfærden. Det er det, der er det fælles mål.

3
SUJ

Solrød har ikke fulgt reglementet mht. rosetter, fordi de brugte specielt fremstillede rosetter uden
”placeringer” på. De kunne have givet alm. ved siden af, så havde problemet været undgået.
TBH/SUJ skriver til Solrød (og TD) og gør opmærksom på ”problematikken”
4

Med på
næste møde

TBH

Ranglister

Kan en junior/yr vinde en seniorrangliste?
Problematisk at en junior ender med at vinde en rangliste, fordi den ”rigtige” vinder/nr. 1. på juniorlisten
har vundet en ældre kategoris rangliste.
Alle tænker over det og det medtages på næste møde.
5

TBH/SUJ

Gennemgang af stævnerapporter (rapporter fra sidste periode er vedhæftet mailen)

Bidløs ridning (se bilag)

Oplæg til testklasser, kommentarer:
- Max 24 starter pga. tidsplan, så de 5 timer for en dommer ikke overskrides.
- DU bestemmer dommerne.
- Vi sender oplægget tilbage. De finder selv 3 klubber der vil teste og kan leve op til kravene –
krav er også, at der skal være en geografisk spredning.
6

Reglement (se vedhæftning)

Gennemgang rettelser til 1. juni.
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7

Klagesag (se bilag)

Behandlet på lukket møde.

8

D-stævne. Tidsplan/regler ikke overholdt (se bilag)

Er det et gennemgående problem at klubberne laver tidsplaner uden pauser? Og at dommerne bliver
”snydt” til at sidde for længe?
DU har fulgt op, og lukket, den pågældende sag.
9

Freedom trense (se bilag)

Det er svært at se detaljerne på billederne i reglementet.
Den pågældende trense falder ind under den trense der er afbilledet som nummer 5 i reglementet.

TBH

I det ”nye” reglement skal påføres ordlyden ”med detailvariantioner” ved de forskellige typer (TBH).
- Fx ”med tilbagetrukket nakkestykke”.
Det er vigtigt med info til officials.
10

Children konkurrencer (se bilag)

Henvendelse fra Kimi – fortsat fra sidste år.
Med på
næste møde

Kimi skal præsentere det på næste møde.
Spørgsmål der blev rejst:
- Children kategorien er defineret af FEI som konkurrencer for børn der er 12-14 år og rider på
store heste. Det skaber måske et ”gap” for de børn der er 14-16 år.
- Vilkårene for potentielle EM-children kandidater må være de samme som sidste år. EM Afholdes
22-24 juli i Valencia, Spanien.
11

Diskvalifikation af ekvipage

Behandlet på lukket møde.
12

FEI status

Behandlet på lukket møde.
13

TBH/SUJ

Tid Pr. deltager i Event

Event skal udfylde så meget som muligt på forhånd. Også gerne tid pr. deltager. Dette vil hjælpe
arrangøren således, at de skal taste mindre information ind manuelt og tidsplanen vil højst sandsynligt
bliver mere reel.
Forslaget gik ud på, at Tid/Deltager felt automatik blev udfyldt ud fra hvilken type program eks. hvis et
program tager max. 4:30 så skal feltet udfyldes med 6:30
Alle er enige om at det er en god ide, men at det skal være muligt at rette for arrangøren (dog kun muligt
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at rette til mere tid end det fastsatte) => IT informeres.
14

Ponychampionat

Henvendelse fra New Forest foreningen med ønsket om afholdelse af et ponychampionat, lige som
unghestechampionat for heste.
SUJ

-

Det er en fin idé, forudsat at bestemmelserne følges, fx skal rytterne være under 16 år,
sporelængde mm.
Forslag om at NFF går videre med det. Hvordan mener de det skal afholdes (hvilke programmer
skal rides etc.), forslag til arrangør.

15

Ridningen dags

Henvendelse fra DRIF ang. deltagelse af et DU-medlem til Ridningens Dag.
Med på
næste møde

16

Ridningens dag er indtil videre aflyst.
Skrivervejledning (se vedhæftning i mail)

Input sendes til Vibeke. Det skal være kort og præcist.
17

Diverse/eventuelt

Kimi skal med til næste DU-møde
SUJ

Nyheden om Kodeks skal på nettet som en nyhed. Skal lægges på hjemmesiden, så den også er synlig
for ryttere.

SUJ

Kommunikation skal sende nyheden ud - med notits om, at det træder endeligt i kraft 15. aug. Så ingen
ryttere kommer i klemme (bagud).
Fordringerne kommer også både på hjemmeside og ud som nyhed.
18

Næste møder

Næste møder:
Lørdag d. 18. juni på Broholm eller måske d. 16/6 (torsdag) om aftenen?
Torsdag d. 18. august på Vilhelmsborg kl. 18:00.
Med på
næste møde

19

Kategorisering

SUJ er i gang med oplægget.
TBH følger op på det tekniske med JEM.
20

Nyt sidste punkt på dagsorden fremadrettet – nyhedsbrev

Nyhedsbrev sendes ud til alle dommere efter DU-møder. God måde at samle op på hvad der er nået af
beslutninger.
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