Springudvalgsmøde
Dagsorden
Den 11. oktober 2018. Kl.17:30
Blue Hors
Til stede:
Jakob Leth (Formand)
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Per Nielsen (Banedesigner ansvarlig)
Kenneth Ernst (Rytterrepræsentant)
Bo K Møller (Talentchef, springning)

Fra administrationen:

Ikke til stede:
Nina Kaae (ansvarlig for D-officials)
Hans Ley (Repræsentant fra DRIF)
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 11. oktober 2018
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat fra den 20. august 2018
Godkendt

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst


Sikkerhedsvesten – Komperdell er godkendt, dvs. standarden er godkendt, og der er tilføjet på
hjemmesiden at man også må anvende denne standard.
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer/DRF%20godkendte%20standarder/Sikkerhedsvest.as
px



Repræsentantskabsmødet i 2019 bliver lørdag den 6. april – én dato – forventeligt i Korsør – dette er
noteret i kalenderen.



Der kommer stadig mange henvendelser ind vedr. udstyr.
Vi har snakket mange gange om at få lavet en Udstyrsliste online, med de forespørgsler der kommer ind.
DRF’s administration har forsøgt at oprette en side på hjemmesiden.
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Springning/Udstyr%20-%20Springning.aspx
Springudvalget syntes det ser fornuftigt ud og forventer at det bliver et godt værktøj for officials og ryttere.

4 Info fra Elitechef – Bo K Møller
Springkongres 2. weekend i januar 2019. nærmere planlægning for denne.
Forslag at der vælges den 12. januar 2019 hvor både Springdommere og TDere i forvejen har planlagt at mødes.
Så kan Banedesignerne stadig mødes til praktisk temadag om søndagen og også deltage lørdag til springkongres.
Der er pt. Allerede booket Dalum til TD samling og Springdommer temadag den 12. januar 2018. såfremt dette skal
ændres, må i gerne give Michelle besked herom.

5 Reglement
Gennemgang af diverse reglements rettelser.

6 Evt.
Næste møde ikke fastlagt.
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