Dressurudvalgsmøde
7. juni 2018
Kl. 18:00 på Broholm

Til stede:
Per Nielsen (PNI)
Mette Müller (MM)
Dorte Njor Larsen (DNL)
Bibi Hollenberg (BH)

Fra administrationen:

Ikke til stede: Kirsten Søgaard (KS)
Bjarne Nielsen (BN)
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Dansk Ride Forbund – Dressurudvalgsmøde den. 7. juni 2018
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Godkendelse af sidste referat
Godkendt

2

Nyt fra Formanden

Information fra Afd. Sport: Der er udfordringer med medlemsantallet i klubberne, som er faldende. Skal
præsenteres for distriktsformændene så distrikterne kan handle ud fra det og eventuelt initiere nye tiltag.
Anja Heinsen har foretaget analysen.
Ekstra udvalgsmedlem (D dommere):
Samtale med et af emnerne her på Broholm
Endnu ingen afklaring.
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Kvalifikationskrav til DM og tolkning af reglementet.

Der skal rettes i reglementet at alle krav er i sværhedsgrader og ikke programmer.
Kvalifikationskravet skal være 63% en gang for seniorer.
U25 grand prix som er sværhedsgrad 8 kvalificerer også til senior DM
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70 års reglen

Dressurudvalget skal komme med et oplæg til håndtering af 70 års reglen fremadrettet
Pt. er det sådan, at alle der har fungeret i 2018 automatisk genindtræder som official. Vi beslutter, at de
skal til eksamen i marken.
Officials der er fratrådt pga. alder i 2017 - og tidligere - kan søge Dressurudvalget om genoptagelse af
funktion. De degraderes en status og skal til årseksamen på deres nye niveau.

For generhvervelse af Dressurdommer status for 70+ dommere vil følgende være
gældende:

Alle dommere der ønsker at fortsætte efter det fyldte 70. år skal igennem en markeksamen med Odommer som censor (i fx Middelsvær for heste / P-klasse for ponyer eller på det aktuelle
statusniveau) indenfor det første år efter man er fyldt 70 år.
•
•
•

•

Ved Fravær eller orlov i mere end 1 år efter det fyldte 70. år nedgraderes ens
dommerstatus 1 niveau
Bevarelse af status efter det fyldte 70. år medfører deltagelse hvert 2. år til årseksamen på
statusniveau.
Alle fungerende dommere skal deltage på kurser, bisidde og dømme det antal ekvipager
som beskrevet under det niveau i dommeruddannelsen der svarer til deres gældende
dommerniveau.
O-dommere vil ved udgangen af det år man fylder 70 få frataget O-dommerudnævnelsen,
men kan fortsætte som A+ dommer.

Dressurudvalget kan efter indstilling fra undervisningsgruppen /mentorer til en hver tid
bringe dommerstatussen til ophør.
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Ponystarter ved B-stævner

Der er et ønske fra ponylandstræneren om, at vi kigger på reglerne for deltagelse i pony dressur
landsstævner.
-Punktet udsættes til næste gang.
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Dressur TD’erne

Uddannelse og plan for opgradering
TD-ansvarlig og DU skal være mere synlige overfor TD’erne på samme vis, som det foregår fra
Springudvalget.
Vi skal fra DU (TD-ansvarlig) tage lidt mere hånd omkring TD’erne, ligesom vi gør med dressurdommerne
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Eventuelt

8

Næste møde

Tirsdag den 25/9 kl. 18?
Fredag den 18/10 kl. 19 Boxen
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