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Dansk Ride Forbund – Dressurudvalgsmøde den. 14. februar 2018
Ansvarlig for
Videre forløb

1

Godkendelse af sidste referat

Referat fra december 2017 blev godkendt.
2

Nyt fra konstitueret formand

Præsentation ny formand samt ny TD ansvarlig:
Per og Bibi præsenterede sig selv og blev budt velkomne af det siddende udvalg.
Derefter overtog Jan Stampe ordet og startede sig orientering om Strategispor DRF. På næste DU møde
vil Jan orientere/fortælle om strategien de næste 5 år. Strategien omhandler bl.a. rekruttering og
fastholdelse af medlemmer, frivilligheds strategi, kommerciel kommunikationsstrategi, synlighed etc. Der
skal være møde den 26/2 i afd. Sport hvor der skal tales om implementering af de forskellige strategispor
i udvalgene. Jan og Per laver udkast til dagsordenen til næste DU møde som ligger fredag den 20/4 i
Kolding. Den 29/1 var der indkaldt til ekstraordinært afd. Sportsmøde hvor Jacob Gulmann orienterede
om de sportslige planer og strategispor. Afd. Sport skal fremadrettet være rådgivende for bestyrelsen, og
en fra bestyrelsen skal deltage i afd.sport møde. Dette for at sikre kontinuition. Alt med ridemæssig
karakter skal ned i/tilbage til udvalgene og skal ikke ligge i bestyrelsen.
Budget 2017 samt Budgetramme 2018: Fremadrettet skal der være et fast punkt på dagsordenen der
hedder økonomi.
Rotation 2018: Kirstens stilling skal slås op.
Dropbox: Vi afventer loven om persondataforordningen som træder i kraft 25. maj 2018.03.04
Arbejdsfordeling: punktet skal på dagsordenen næste møde den 20/4 2018.
Ekstra udvalgsmedlem (D dommere): Stillingen skal slås op, men der ønskes en person som kan
varetage D1 og D2 dommerkartoteket etc. Kirsten laver et opslag, taler med Mette og sender til Susie.
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Gennemgang stævnerapporter (rapporter ligger i dropbox)
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O-dommer møde: Den 25-27/2 er der FEI møde for de 5* dommere. Kirsten, Mette og Dorte
fastsætter en dato og indkalder O-dommer gruppen.
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Ordlyd i reglementet
Behandlet på lukket møde
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Resultat for D-stævne
Rytter henvendelse (Se bilag)
I reglementet pkt. 82.8 skal de ændres til kun at være pointgivende klasser. Susie retter selvfølgelig
resultatet. Pkt. skal på afd. sport møde.
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Reglement:

Tøjle til rytter med kun to finger: Ikke nok handicap til para-kort. Jan giver dispensation som rytter må
medbringe til stævnerne.
Nye FEI regler: At ride uden handsker -2 point, kun seniorer må ride med hat.
Stigbøjler: Stigbøjler og sikkerhedsbøjler skal være sorte eller metalfarvede, skal i reglementet pr. 1/7
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Nordisk Mesterskab i år er i Norge. Dansk dommerteam består af Kirsten Søgaard og Lone
Dichmann
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Fordeling af turneringer/championater 2018

Ecco Cup finale
- Forespørgsler fra USR + SIV.
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Internationale stævner
-
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Ålborg / Uggerhalne 2019 Ok fra udvalget stævnerne henvender sig til forskellige ryttere.
Ålborg er et B stævne med internationale klasser, Uggerhalne er kun internationalt og nation
cup.
Dommer fordeling

-

Dommer fordeling 2018, mesterskaber, championater etc. Der er styr på det. Mette og Kirsten
placerer dommere til mesterskaber, Bjarne og Kirsten placerer dommere til championaterne og
Para udvalget må selv finde dommere til DM.
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Eventuelt
-

DRF får en bod til hingstekåringen som skal besættes. Jan skriver ud angående tidspunkter.
Forretningsorden og funktionsbeskrivelse for dressurudvalget skal reguleres.
Jan skal fremsende fordringer og bestemmelser til championater til Kirsten og Bjarne, de skal
rettes.
Der skal rettes i fællesbestemmelser/dressurreglementet angående sammenlægning af
ponykategorier, de er ikke enslydende. Dorte og Per kigger på det.
Skrivemanualen er ved at være færdig. Susie sender nyt DRF logo til Dorte.
Dommerkursus i boxen flyttes til uge 45 og til Blue Hors.

Næste Møde: Næste dressurudvalgsmøde afholdes fredag den 20. april 2018 i forbindelse med
repræsentantskabsmødet i Kolding.
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