Springudvalgsmøde
Referat
Den 6. sept. Kl.17:00
Sommersted – Absolute Horses
Til stede:
Jakob Leth (Formand)
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Per Nielsen (Bane designer ansvarlig)
Nina Kaae (ansvarlig for D-officials)
Lars N. Pedersen (Elitechef, springning)

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (referent)

Ikke til stede:
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)
Hans Ley (Repræsentant fra DRIF)
Kenneth Ernst (Rytterrepræsentant)
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 6 sept. 2017
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat fra den 21. april 2017
Godkendt via email

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst
Jakob har som Formand for Springudvalget deltaget til Distriktsrådsøde den 29. august i Odense.
Springudvalget havde på forhånd sendt punkter til dagsordenen. Herunder mangel på MB2* ved Cstævner samt punktet omkring afvikling af C-klasser til B-stævner.
Der har været afholdt henholdsvis DRF Mesterskab for Ponyhold og hestehold.
Begge mesterskaber er gået fint – men desværre ikke mange deltagere.
Det har dog ikke været optimalt at tjekke kvalifikationer, da flere klubber ikke havde meldt korrekt ind med
en til brutto liste. En stor tak skal lyde til Riders Cup og SPR for det store stykke arbejde i at få kontaktet
klubberne.
Der skal findes en løsning /beskrivelse bedre i reglementet næste år.
Tidsfristen mandag fastholdes for mesterskaber, men springudvalget vil prøve at beskrive bedre, hvad
der forstås ved et ”bruttohold”, så klubberne er klar over, hvad der er tanken med at man beskrevet
reglementet således.
Der afholdes i denne weekenden den 8-10. september 2017 Danmarkscup for Ponyer – Der viser sig
desværre et rigtig mange ryttere ikke havde styr på deres rytterkategori. Flere forældre havde slet ikke
kendskab til rytterkategoriseringen i springning.
Forslag til næste års propositioner, er at der i overskriften for Danmarks cup klasser også skrives ….
”Kun åbent for kategori 2 ryttere” osv. samt skal der gøres mere synlighed på dette udadtil.
Der blev i juli afholdt DRF Mesterskab for Pony og Children. Stævnet blev afviklet i fantastiske rammer og
fine forhold.
Springudvalget og Stævnearrangøren er skuffet over mangel på deltagelse samt tilstedeværelsen til
præmieoverrækkelse for de 3 ponymesterskaber samt Children mesterskabet.
Det er Springudvalgets opfatning at det har stor betydning for særligt arrangøren men også særligt disse
unge ryttere og deres forældre.
Springudvalget ønsker at lave et nyt oplæg til afvikling af DRF mesterskab for pony og Children, og
arbejder videre med dette.
Der blev til bage i Maj afholdt DM/DRF Mesterskab for Senior, Junior og ungryttere. Fantastisk
arrangement i flotte rammer. Der var ændret i afvikling af senior DM med kun en afd. fredag – dette
ønsker springudvalget at fortsætte, og blev velmodtaget hos rytterne.
Der har været afholdt Stilspringdommer refresher kursus i juni 2017 – desværre måtte det nye stilspringdommer
kursus blive aflyst pga. for få tilmeldinger.
Springudvalget har annonceret for nye banedesignere – Vi prøver at få arrangeret det således at et distrikt eller klub
på Sjælland også holder et. Det bliver i Ishøj den 4-5. november 2017.
Der afholdes et i Distrikt 12 i efteråret 2017.
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4 Tildeling af Mesterskaber
Der skal tildeles DRF Mesterskab for ponyer og Children udendørs – 2018-2020, samt Indendørs DRF
Mesterskab for ponyer og Children – 2019-2021.
Følgende har ansøgt indendørs – Danish Derby (januar før eller efter Indendørs DRF Mesterskab for
senior/junior/YR) og Hedensted (marts) – tildeling sker til Hedensted.
Følgende har ansøgt Udendørs – Danish Derby (i forbindelse med Elite skuet i aug.) , Hjallerup (i
forbindelse med hjallerupmarkedet – 1 weekend i juni), Hillerød (ingen angivne datoer),
Sportsrideklubben (ingen angivne datoer), og Stevnstrup (uge 28 / juli),. – Tildeling sker til
Sportsrideklubben i uge 34 i 2018. Datoer i 2019 + 2020 er ikke fastlagt og skal planlægges ud fra
anden planlægning (f.eks. internationale mesterskaber).
Under dette punkt har Jakob Leth og Nina Kaae ikke deltaget.

5 Forespørgsel på Dispensation
Hermed søger De Sydjyske Rideklubber dispensation til Fællesbestemmelser pkt. 65.5.54, sammenlægning af
ponykategorier, således.
”Såfremt der er færre end tre forskellige ryttere i en kategori ønsker vi dispensation til at sammenlægge pony
kategorier til Distriktsmesterskaber i spring ved Tinglev Rideklub 22.-24. september 2017
Hermed søger De Sydjyske Rideklubber dispensation til Springreglementet pkt. 392 således.
”Efteranmeldelsesfrist til både de individuelle – og hold mesterskaber torsdag inden stævnet”
Med venlig hilsen
Carl-Chr. Petersen
Formand Distrikt Sønderjylland

Der er ikke tidligere dispensation for dette. Men springudvalget giver en dispensation til at sammenlægge
de 2 kategorier.
Dog fastholder Springudvalget at sidste rettidige efteranmeldelsesfrist er mandag inden stævnet.

6 Reglements rettelser – herunder revision af sanktionssystemet.
Revision af sanktion systemet – Michelle gennemgik baggrunden og springudvalget vurderet om hvor der
evt. skulle indsættes/tilpasses.
Ellers gennemgås andre reglements spørgsmål.
1. Brug af sporer.
Der har været diskuteret omkring denne spore. I henhold til beskrivelse under spore, er denne
ikke tilladt.
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FEI skriver følgende på side 101 i FEI reglementet med tydeligere rettelser.

Springudvalget vurderer at der lige pt. ikke skal ændres noget i reglementet.

7 Regler for CSI stævner
Det har været oppe og vende om der skal ændres i kravet til at deltage fra rytterkategori 3 ? – skal der
være helt ned til 110 ved CSI stævner eller skal vi sætte nogle krav til højder og ryttere. Skal de betale kr.
10 pr. start for danske ryttere med mere.
Det fastholdelse ud fra som niveauet er udskrevet til internationale stævner på dansk grund. Sættes der
på sigt en minimumskrav omkring minimum 125cm. Så bør rytterkategorien også hæves for at starte CSIstævner.
Indhold af kontrakt med CSI arrangører. Der skal styr på hvad der aftales så der ikke pludselig dukker
andre grader op til samme stævne. Tildeling af officials ønsker springudvalgt også indsigt i, så de danske
internationale officials vi har, også for opretholdt status med mere.
Men vi skal ikke kun lave regler der er i mod arrangører for vi har brug for dem 

8 Budget - Hvilke kurser skal der afsættes penge til næste år?
Den Banedesigner ansvarlige og Springdommer ansvarlige gennemgik hvilke officials der skal afsted
næste år, og hvilke budget ønsker der var.
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9 Ponyspring – metoder anvendt i sværhedsgrad 0
Flere tilfælde viser, er der bliver godkendt andre metoder end stil og B0 i sværhedsgrad 0 for ponyer.
Forældre og distrikter har henvendt sig, fordi de bl.a. syntes det bør stoppes og at de ikke ønsker at se
den ”ponyræs” som særligt forældrene oplever, når deres børn får mulighed for at ride med
omspringning.
Disse metoder bliver dog godkendt af distrikterne, så hvordan løses problem stillingen.
Springudvalget tager dette punkt med videre til næste møde der primært omhandler reglementet.

10 Nord Vest Box cup 2018
Bestemmelserne herfor – hvilke ændringer kan vi allerede komme i tanke om nu her.
Skal hele cuppen gå i stil????
Hvilken målgruppe er Nord Vest Box cuppen tiltænkt? Er det ryttere der har redet Nordisk som ekvipage
???
Springudvalget ønsker ikke at det er de samme ryttere som rider Nordisk mesterskab i indeværende år.
Men der noteres alle disse bemærkninger ned, og i efteråret 2017 arbejdes på et nye sæt bestemmelser.

11 Evt.
Næste møde dato bliver den 12. okt. På Hotel Propellen i Billund (I forbindelse med championats
finalerne)
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