Springudvalgsmøde
23 oktober 2015
16:30-21:00
Dalum Landbrugsskole
Til stede:
Bent Schultz
Nina Kaae
Per Nielsen
Jakob Leth

Fra administrationen:
Maja Mikkelsen (referent)
Jan Stampe (sportschef)
Lars N. Pedersen (Elite- og talentchef springning)

Ikke til stede:
Birgitte Tribler
Hans Ley
Kenneth Ernst

Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
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Ansvarlig for
videreforløb

Punkt

1 Godkendelse af sidste referat (den 7. september 2015)
Fremsendt på email
Godkendt

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst
Bordet rundt
Velkommen til Jan. Michael Aabo stopper som landstræner for pony, der er kommet
ansøgninger. Det tyder på at der bliver EM i pony på Vilhelmsborg i august for spring, dressur og
military.

4 Fastsættelse af udvalgsmøder
Formen for udvalgsmøder blev debatteret. Det blev besluttet at det er vigtigt med sluttidspunkt,
så møderne ikke trækker ud.

5 Indstilling til C-TD: Inge Sørensen
Indstillet af Birgitte Tribler
Springudvalget godkender indstillingen. – godkendelse fra dressurudvalget afventes

6 TD’er
Udvalget godkender Niels Meincke til at være TD, ved indendørs mesterskab i spring, Danish
Derby uge 4, senior, junioer og ungrytter. Udvalget besluttede at der skal findes en C-TD som
gerne vil være B TD (B TD aspirant) til at hjælpe ved mesterskabet.
Udvalget godkende Dea R Lysgaard til at være TD ved indendørs mesterskab i spring,
Hedensted og omegn uge 10, pony, Children. Udvalget besluttede at der skal findes en C-TD
som gerne vil være B TD (B TD aspirant) til at hjælpe ved mesterskabet.
Der skal informeres om, at sidste tilmelding ved mesterskaber er mandag før stævnet.

7 Stævnestruktur
Jakob informerede om processen, de møder der har været afholdt samt den foreløbige
spørgeskemaundersøgelse.
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8 Reglement: distrikter godkender metode B4 ved svh. 0 uden at
det er en cup
Henvendelse fra DRF’s adm., på baggrund af klubbernes henvendelser til Go support. Løses
ved at de gerne må for hest, pr. 1.1.2016. Der er givet en løftet pegefinger fra springudvalget i
de aktuelle tilfælde.

9 Reglement: 364.1
Det blev debatteret om 7 års skulle inkluderes i LB. Springudvalget besluttede at hvis 7 års
inkluderes bliver klassen for bred.

10 Glidetøjler
Schweiz har som det første land forbudt glidetøjler.
Springudvalget mener ikke, at der skal være et forbud i Danmark. Normalt læner Danmark sig op
af FEIs regler, men på dette område er de danske regler allerede hårdere, end FEIs.
En forbyggende strategi foretrækkes, det foreslås derfor at der på TD-Temadage i 2016 kan
være indlæg om glidetøjlen, og korrekt brug af denne.

11 Procedure ved klager
Springudvalget ønsker at bruge samme skabelon som dressurudvalget bruger. Dette for at få en
præcisering fra klageren om, hvad denne ønsker at opnå med klagen.

12 Temadage
Planlægning af temadage og andre arrangementer er i gang.

13 Officials i svh 0
Springudvalget besluttede at en banedesigner gerne må dømme stilspringning, men en
stilspringdommer kan ikke også være banebygger ved samme stævne
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14 EVT
Spring og dressurudvalget har været i dialog med bestyrelsen ang. udmeldingen om færre B og
C stævner i 2016. Samt at der ikke må være C klasser ved B stævner. Bestyrelsen besluttede at
det var ok med C klasser ved B stævne, hvis det først blev godkendt af distriktet.
De danske regler for vaccination blev debatteret i forhold til de internationale. Det er et problem
ved stævner, når rytterne ikke er inde i vaccinationsreglerne. Forskellige løsningsmodeller blev
debatteret.
Jakob Leth præsenterede stævneplan, ud fra de klubber der havde søgt stævner.
Springchampionaterne blev evalueret. Positive tilbagemeldinger. Bedømmelsesmetoden
fastholdes. Formen for finalen blev debatteret. Som den er nu, koster eventuelle fejl meget i den
samlede placering. Springudvalget summer over et alternativ.
Næste springudvalgsmøde: i 2016
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