Springudvalgsmøde
Dagsorden
21. april Kl.17:00
Comwell - Korsør
Til stede:
Jakob Leth (Formand)
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Per Nielsen (Bane designer ansvarlig)
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)
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Lars N. Pedersen (Elitechef, springning)
Kenneth Ernst (Rytterrepræsentant)
Hans Ley (Repræsentant fra DRIF)
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Michelle Kjær Petersen (referent)
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 21. april 2017
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat fra den 8. feb. 2017
Godkendt via email

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst
Velkomst ved Formand
Jakob og Lars har været til FEI sportsforum i Lausanne. Bl.a. en snak om Nationscup.
Desuden var der en snak omkring invitationer og indskud, mht. til det nye invitationssystem, der blev drøftet i
gruppen.
Nord-Vest Box cup er organiseret på plads, og starter i uge 16. ved Slagelse Rideklub.
Der er designet nye rosetter, og Jimmi fra Nord Vest Box cup er meget tilfreds.
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4 Klasser for 4 års og 5 års heste ved B-stævner, samt C-klasser
ved B-stævner og D-klasser ved B-stævner
Carl Christian fra Distrikt 8 har sendt et forslag, Springudvalget har behandlet denne forespørgsel og er kommet
frem til følgende.
Springudvalget foreslår, at det bliver tilladt at oprette en D-klasse, dog kun en LC åben for 4 års heste til B-stævner,
dette indføres i reglementet pr. 1. juli. 2017
Det bliver desuden tilladt at oprette sværhedsgrad 1 og 2 ved B-stævner for heste og sværhedsgrad 1, 2 og 3 ved
B-stævner for ponyer, dog kun MB2*.

5 Stilspringning
Kurser
der er planlagt et den C-Stilspringdommer kursus den 17. juni på Ballerup Rideklub
http://go.rideforbund.dk/kurser-møder/vis-kursus.aspx?CourseId=KU005356
Den 18. juni er der planlagt et refrescher kursus for eksisterende stilspringdommere samt er Berider inviteret.
http://go.rideforbund.dk/kurser-møder/vis-kursus.aspx?CourseId=KU005357
Der planlægges at lave en lignende weekend efter sommerferien i Jylland.
Skema med bedømmelse – Springudvalget vurderer at der ikke skal være et stykke papir der skal udleveres, men
de må gerne bruge det som en hjælp.
Der kan sagtens bruges et alm. Stykke papir, med notater på. Men det bliver intet krav.

6 Reglement
Skal vi fastholde nedenstående til B-stævnerne

Ovenstående står beskrevet i stævnekontrakten.
Springudvalget ønsker at der skal stå følgende.
Ændringer og efteranmeldelser skal indgives senest 2 timer før klassens start, med mindre andet er anført af
stævnearrangør.
Der må IKKE opkræves flyttegebyr ved landsstævner.
Forespørgsel vedr. Danmarks Cup for ponyer og heste.
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I §343.1 står.

Men under Danmarks Cup for heste står bl.a.

Der står i §343.1 at Junior ryttere og ponyryttere ikke må udelukkes pga. rytterkategori, men at dette er undtaget
ved mesterskaber.
Danmarks Cup betegnes og klassificeres som et mesterskab under afsnit §390. Men hvordan skal det tydeliggøres?
Og hvad skal gælde for Danmarks Cuppen?
Der tilføjes at, ”Denne regel gælder ikke for mesterskaber og Danmarks cuppen.”
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Er denne støvle tilladt???
Ja.
Der fjernes fra støvlen skal være ensfarvet, til og med kontrastriber osv. Slettes.
CUPS – ved D- og E-stævner har springudvalget konstateret at det bliver misbrugt, efter adskillige henvendelser.
Springudvalget vælger at kigge nærmere på 2017 året, med ønske om at ændrer det pr. 1. januar 2018. Så alle
Cups skal laves i Stil. Springudvalget vil vende dette med Distrikts formændene på næst kommende møde, for at
høre deres bemærkninger til cups ved D- og E-stævner.

7 Reglementsrettelse vedr. forhindringsmateriale
Forslag til tekst vedr. forhindringsmateriel.
Anbefaling for forhindringsmateriel i springning første halvår 2017.
Da der har været tilfælde hvor officials har følt sig usikre på om forhindringer udført i andre materialer end træ, er
tilladte. Tidligere har det pr. definition været, at forhindringer i ridebanespringning, var udført i træ; hvor der i dag fra
tid til anden dukker specielt bomme op, som er udført i andre materialer end træ; hvorfor det fra d.d. anbefales at:
Bomme, planker og fyld anbefales at være udført i træ, længde 3 meter til indendørs brug og 3,5 meter til udendørs
brug, med en diameter på 9-10 cm og en vægt på ca. 10-12 kg.

Reglementsændring pr. 1. juli 2017
Forhindringsmateriel ved A-B og C-stævner, samt klasser for ungheste.
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Bomme og planker skal være udført i træ, anbefalet længde, 3 meter til indendørs brug og 3,5 meter til udendørs
brug, med en diameter på 9-10 cm og en vægt på ca. 10-12 kg. Ved mesterskaber skal bommene være monteret
med plastende, for en ensartet rulning.
Ved D- og E stævner anbefales ovenstående. Materiellet skal altid vurderes ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt
for både hest og rytter.
Plast og aluminiumsbomme anses ikke, at være egnet materiel.
Desuden har Per kommet med et oplæg til ændring af forhindringsmateriale i stedet for den illustration der pt. Er i
reglementet.
Den er vedlagt i Drop Boxen og printet til mødet.
Denne er godkendt – Per sørger for at lave de fornødne ændringer i denne, så den er helt opdateret.
Offentliggøres sammen med reglements udgivelse 1. juli 2017

8 Status på Revision af sanktionssystemet
Sportskoordinator beskrev status på revisionen.

9 Status på udvikling af stilspringningerne i DRF Event
Når It systemet kører som det skal, så skal der udsendes en email til alle klubber, officials, og stævnearrangører,
Vi laver en vejledning samt nævner det på Reflektionsmødet, hvordan man dømmer stilspringninger.
Springudvalget producerer sådan en vejledning, i samarbejde med DRFs adm.
Bemærk, får en rytter under stil karakter 5, dømmes ekvipagen ”udgået”.

10 Budget 2017
Behandlet på lukket møde.

11 Evt.
Næste møde dato bliver i august. Doodle udsendes.
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