Springudvalgsmøde
Referat
Den 25. juni 2018. Kl.17:00
Hornstrup Kursuscenter
Til stede:
Jakob Leth (Formand)
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Nina Kaae (ansvarlig for D-officials)
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)
Per Nielsen (Banedesigner ansvarlig)
Kenneth Ernst (Rytterrepræsentant)

Fra administrationen:
Bo K Møller (Talentchef, springning)
Lars Trier Kjøller (Landstræner Pony og Children)
Jan Stampe – Sportschef – Deltager 

Ikke til stede:
Hans Ley (Repræsentant fra DRIF)
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 25. juni 2018
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat fra den 20. april 2018
Godkendt via email og oploaded på hjemmesiden

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst


Ændring af Metode B12- fungerer nu fint i Equipe



Vi skal have et bedre samarbejde med Distrikstformandsgruppen



Afd. sport møde afholdt den 15. maj 2018 – hvad sagde afd. sport til punktet vedr. aflysninger? JA og Jan
og Jakob skal lave oplæg



Hvad sagde afd. sport til en Fælles Code of Conduct? Kommer på næste afd. Sport



Der er bestemt datoer for reflektionsmøder – Det bliver 5. sept. 2018 i Brøndby og den 11. sept. 2018 på
Vilhelmsborg - kurserne er oprettet på DRF Go.



Service afdelingen har noteret at der ønskes at Metode C bliver pointgivende – dog kun fra Sværhedsgrad
4 og opefter – dette kan først træde i kraft fra 2019. Den vil ikke kunne komme med i
rytterkategoriseringen.



Springudvalget har ønsket at ændrer rytterkategoriseringen – dette er desværre ikke muligt pt. Pga. andre
it-udviklingsprojekter. Men Michelle arbejder på at få beskrevet opgaven, således at den kan komme med
under It- udviklingsopgaver.



Deltagelse i CSI stævner – opfølgning fra sidste møde – skal der ændres i reglerne for kravet om at kunne
ride internationalt. ? det er ikke besluttet nogle ændringer pt.



Service afdelingen undersøger muligheden for at oprette en Elite rangliste – der er i øjeblikket ved at blive
undersøgt hvad dette vil koste at IT-udvikle.



Udvikling af import af FEI resultater er langt – få stævner er så småt begyndt at komme ind nu, og vi
tilretter hele tiden. Dvs. at danske ryttere med dansk registrede heste får nu deres resultater registreret og
ikke kun placeringer, som der tidligere blev gjort.
Fedt – så mangler vi at kunne oprette en hest udfra FEI's database



Opfølgning fra sidste møde vedr. Svenske regler og svenske metoder – har nogle undersøgt dette.?
Per undersøger



Der er afholdt 4 stk. D-Officials samlinger – Riders Cup, CapaCity, Egum og Hjallerup. Med i alt 78
deltagere ud af de i alt 251 D-Officials i springning. Dvs. ca. 30 % deltagelse.
Der er blevet ryddet ud i de D-officials som ikke ønskede at stå på listen.



Der forventes at der afholde D-Officialssamling enten lørdag eller søndag den 12/13 januar 2018. ????
(dog kommer det an på bo K Møller og evt. springsamling den weekend) – kan Bo fortælle mere herom. ?
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Kan vi vise kurser frem tiden. Fx et Dommeraspirant 1 uden afholdelsesdato. Så kan folk tilmelde sig og vi
er opmærksommen på at der er interesse.


Evaluering af DM samt DRF Mesterskab for U18 og U21 afholdt ved Absolute Horses.



Der er fulgt op på Springdommeres og Banedesigneres aktivitet.
Dette har medfulgt at Michelle skriver til de Banedesignere det vedrører omkring at de bliver nedgraderet
eller helt må stoppe.

4 Info fra Elitechef – Bo K Møller
Der har været afholdt 2 stk. springsamlinger for unge ryttere mellem 8-15 år. Én i Jylland og én på Sjælland.
Det har været en enorm interesse over 100 tilmeldte begge steder, og har måtte flytte lokation for at flere kunne få
plads.
Deltagerantal i Jylland var 110 personer.
Deltagerantal på Sjælland var 96 personer.
Reflektioner efter møderne var utrolig positive.

5 Datoer for Temadag for ABC- Springdommere og Banedesignere
i januar 2019 samt D-Officialssamling.
Der arbejdes på at lave officials samlinger 12 og 13. januar 2019
TD samlingen foregår lørdag den 12. januar 2019.
D Officials samlingen ønsker Nina at lægge søndag den 13. januar 2018.
Kunne forslaget være at der laves Temadag for ABC-Springdommere lørdag samtidig med TDerne. Og Temadag
for ABC-Banedesigner Søndag den 13 januar 2019.

6 Refleksioner fra NVB 2018 – relateret afstande – bedømmelse
heraf. Ved Nina
Til de første NVB cup 2018, var der en god faglig snak omkring bedømmelsen af hvad der gives ved relateret
afstande, og fordi Banedesigneren siger at der er 6 galopspring, hvad hvis en lille 3 rider det fint på 7 galop spring.
Der er efterfølgende kommet en henvendelse fra en forældre, med sine iagttagelser – et par skriv her kunne være
rart , så Michelle kan svare noget tilbage til henvendelsen, samt hvis Michelle evt. skal sende noget ud til klubberne
og de pågældende stildommere.
Udvalget arbejder videre med dette.

7 Reglement
Reglements rettelser drøftet.

8 Kommissorium for Springudvalget
Der er pt. Intet kommissorium for Springudvalget – dette skal laves.
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Der er i Drop Box vedhæftet kommissorium for Dressurudvalget, der kan tages udgangspunkt i.

9 70 års reglen. Implementering af denne
Hvordan skal regelsættet være.
Hvad skal kravene være for henholdsvis en Banedesigner og Springdommer når de er fyldt 70 år.
Per er kommet med et forslag – se Drop Box.
Bent har ligeledes skrevet en email.
Der er kommet et par henvendelser.

10 Sikkerhed indenfor Springsporten
Se emalien med billeder i dropboxen for den konkrete sag.

11 Evt.
Næste møde dato bliver den 20. august i DRF – primært Reglement, hvor DRF’s adm./Michelle vil
deltage 
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