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Dansk Ride Forbund – Dressurudvalgsmøde den. 9 juni 2019
Ansvarlig for
videreforløb
1

Godkendelse af sidste referat

Ingen kommentarer til referat fra sidste gang, det er hermed godkendt.
2

Nyt fra Formanden

Pkt.7&8 flyttes frem på dagsordenen, da Kirsten skal dømme kl. 14:30
Der er pt. fokus på omkostninger i DRF.
3

Gennemgang stævnerapporter (rapporter fra sidste periode er vedhæftet mailen)

Punktet udsat til næste møde.
4

Reglement

Læbestrop til kandar (Niels Meincke)
Der er svaret – Niels skulle bruge et svar inden DM (SUJ)
Læbestrop er tilladt, dog må det ikke være stramt.
Reglementet præciseres ved næste reglementsproces.
MM
Afvikling af senior DM (ønske fra elite)
Det foreslås, at der kun rides over 2 dage i stedet for 4. på førstedag rider alle Grand Prix. De 15 bedste
går til ”finalen”, der afvikles i Kür, og resten rider Grand Prix Special.
5

Children

-Diskussion omkring evt. indførelse af Childrenklasser i DK, og i hvilken form ønsker vi i så fald, det skal
afvikles.
Skal det være fra 12-14 år eller 12-16 år så det passer bedre med ponytiden?
Hvordan passer det ind i ”ATK/aldersrelateret træning”?
-14-16 år – youth?
PNI

Per orienterede omkring Input fra Dorte til ”Childrenklasser”
Forslag om at lave en gruppe der kaldes U-16, hvor alle under 16 er startberettiget på hest
Dorte og Mette kommer med et oplæg til beskrivelse af klasserne, Ole inviteres til at kommentere på
formuleringen i krav og betingelser.
Oplægget skal beskrive fordele og ulemper i forbindelse med Childrenklasser i DK, og hvilke krav vi har til
bestemmelserne – f.eks. aldersgruppen og sværhedsgrad.

6

Eksamen på Blue Hors

Mette har talt med Blue Hors omkring afholdelse af eksamen i november, HC er som dommer ved
stævnet, så der bliver mulighed for A, B+ og evt. B-dommereksamen.
A-Dommereksamen
B+ Dommereksamen
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Måske B-Dommereksamen – Kirsten og Mette vurderer om det skal med, eller det er bedre ved et andet
stævne.
7

Antal internationale dommere
•

Hvor mange int. Dommere har vi brug for?
Vi skal ikke stå i vejen for nye og yngre dommere. Det er vigtigt at de unge med gode anlæg og
evner for dommergerningen kommer frem, så vi får en glidende overgang til den nye generation.
Hellere have lidt for mange, end at vi kommer til at mangle.

Dommerjobs til de internationale dommere, skal/kan DU hjælpe?
• DU kan ikke hjælpe med at skaffe dommerjobs i udlandet, det er op til de enkelte dommere.
• DU arbejder hele tiden på at få placeret så mange af de danske dommere (og andre officials)
som muligt ved de danske stævner.
8

O-dommer
•

9

Der skal følges op på nuværende O-dommere med sit-ins, bisidderklasser, kursus osv. på
samme vilkår som de øvrige dommere.

Præcisering af Fordringerne til ”give efter på tøjlen”

TRAV:
Tydelig gradvis forlængelse af tøjlerne: Tøjlerne skal gradvis gøres længere, så der rides med lange
tøjler, dog skal forbindelsen til hestens mund bevares. Hesten skal bibeholde den forlangte gangart, den
samme takt og det forlangte tempo. Halsen skal strækkes så meget fremad og nedad, at punktet mellem
ørerne mindst er på højde med hestens manke. Halsen må dog ikke strækkes og sænkes så meget, at
hesten mister balancen. Hestens næseryg skal forblive foran eller maksimalt i det lodrette plan. I
eksisterende programmer forlanges denne øvelse kun i arbejdstrav og udført i letridning, som skal være
på den rigtige diagonal.
GALOP:
Kort afbrydelse af støtten på biddet: Rytteren skal i løbet af to-tre hestelængder føre hænderne to
håndsbredder frem og langs med hestens man (give synligt efter). Hestens næseryg må derved gerne
komme lidt længere foran det lodrette plan, dog uden at hesten mister eftergivenheden på biddet.
Selvbæringen, halsens hvælving og tempoet skal forblive uforandret.
I de eksisterende programmer forlanges denne øvelse kun i galop, og afbrydelsen af støtten på biddet
skal udføres i løbet af 3-4 galopspring.
Kan findes i: FORDRINGER I DRESSUR & BEDØMMELSESGRUNDLAG (henholdsvis s. 19 og 22)
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Eventuelt

Vi har aftalt, at man, så vidt det er muligt, svarer på interne udvalgsmails indenfor 2 døgn.
Telefonkontakt kan pushes lidt ved at sende en SMS med ønske om at ringe tilbage.
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Bibi:
B-TD Møde på onsdag i næste uge hvor uddannelsen skal diskuteres
Der kigges på en smartere Stævnerapport: det er igangsat et forsøg på at lave en elektronisk og smart
rapport.
Bibi melder tilbage til Mette vedr. input til dommerens evaluering, så det kan komme med i udformningen
af dommerrapport.
Bibi vil have Lisbeth til eksamen ved Kim hurtigst muligt.
Efter mødet har Bibi meddelt, at hun trækker sig fra posten som TD-ansvarlig, dette medfører at hun
også går ud af dressurudvalget. Vi arbejder på at finde en ny løsning.
Indtil videre varetager Per rollen som TD-ansvarlig for dressur TD-erne.
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