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Dansk Ride Forbund – Dressurudvalgsmøde den. 04. december 2017
Ansvarlig for
Videre forløb

1

Godkendelse af sidste referat

Punkter fra sidste møde blev gennemgået for udestående.
2

Nyt fra Formanden

Udvalget skal have en formand samt TD ansvarlig for Dressuren. Administrationen skal i gang med
personlige samtaler. Derudover mangler vi stadig et udvalgsmedlem. Stilling slås op i januar måned.
Budget ramme for 2018 blev gennemgået.
Dialog om dommermøde.
Dialog om dommereksamen 2018.
Stævnet hos Blue Hors uge 8 har flyttet termin.
3

Gennemgang stævnerapporter (rapporter ligger i dropbox)

Stævnerapporter blev gennemgået.
Diverse bestemmelser skal have et tjek.
4

Krav om sporer.

DU fastholder, at hesteryttere skal have sporer på. Argumentationen er, at vi uddanner hest og ryttere til
at bruge fine hjælpere.
5

D12 – elevstævner. Dommer, Code of conduct (bilag)

Ved E-stævner kun sværhedsgrad 0, og så skal der ikke bruges DRF officials
Dialog om Code of Conduct
6

Stigbøjler. Hvornår det er en sikkerhedsstigbøjle?

Reglementet for 2018 tilrettet med godkendte sikkerhedsbøjler
7

Reglement: Bidløs (fortsat test), Optømning over sv.grad 3 (C-D stævner).

Showklasse – bidløs optømning løber som forsøgsordning i 2017.
Forsøgsordningen gælder også i 2018.
Kandar Heste: I 2017 er det ved C og D klasser er det valgfrit om man vil benytte trense eller kandar i
sværhedsgrad 4 og højere som en forsøgsordning. Ved A og B klasser af sværhedsgrad 3 er det valgfrit
om der rides med kandar eller trense. Ved A og B klasser af sværhedsgrad 4 og opefter er kandar
obligatorisk.
Er det fortsat gældende? Og i så fald stadig som forsøg?
Reglen er vedtaget – kører ikke længere som forsøgsordning
Til elevstævner bliver der åbnet op for, at man kunne bruge en ikke uddannet dressurdommer (til de små
rideskolestævner)
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8

Forespørgsel vedr. bid (bilag)

FEI skal godkende før DU godkender.
9

Fordeling af turneringer/championater 2018 (bilag)

De forskellige Cups og turneringer fordeles af de relevante udvalgsmedlemmer og bestemmelser justeres
hvor det er aktuelt.
10

Cups – doteringer

Sættes på til næste DU-møde.
11

Eventuelt

Dialog om udvalgte reglementsrettelser
Dialog om stildressur.
Dialog om udvalgets opgaver, nu hvor der ikke længere er en Sportskoordinator ved udvalgsmøder.
Udvalget skal f.eks. selv sørge for referater, dagsorden, årshjul, opsamling.
Dommerhonorar ved internationale stævner blev drøftet.
Punkter til næste møde: Finalen Ecco 2018, punkter fra det stævnekoordinerende møde.
Ny mødedato: Jan skal sende en doodle ud.
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