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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 8. februar 2017
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat
Godkendt

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst
Velkomst ved Formand

4 Forespørgsel vedr. at tillade ryttere ride 2 gange i en B0 uanset
sværhedsgrad.
Begrundelsen er, at B0 er en uddannelsesklasse, og disse klasser udskrives ofte med en ordinær klasse imellem,
som er en sværhedsgrad højere og en "decideret" konkurrence klasse, som rytterne forklare vil hestene under
uddannelse, have bedre af at gå samme klasse igen, end at komme ind i en ny og ofte lidt sværere klasse....
På et lidt højere niveau, ønsker rytterne at vænne hesten til de nye omgivelser/udfordringer via en "gentagelse"
Og så er rytternes argument også at de på den måde ikke rider i konkurrence med rytterne på et lavere niveau...
Fredericia Rideklub afvikler altid udelukkende B0 om fredage, starter ca kl 16, og der er sjældent under 270
starter...
Venlig hilsen
Distrikt 10
På HIS til deres C-stævne i ponyspring har HIS tilladt det, som har skabt en diskussion i distriktskredse.
DRF’s adm. Har undersøgt sagen og der gøres følgende.
-

Der skal skrives til Distriktets stævnekoordinatorer og formænd, at der har været en diskussion omkring at
starte 2 gange i en C-klasse. Og det er i henhold til reglementet ikke tilladt. (Det er kun tilladt ved E og Dstævner / E og D-klasser)
DRF’s adm. Skriver til de involverede officials, og påpeger at de skal være mere opmærksom næste
gang.
DRF’s adm. skriver til de ryttere der startede de pågældende klasser på HIS, om at springudvalget har
været opmærksom på at dette er sket, og det er ikke tilladt, men der gøres ikke yderligere i denne sag, da
springudvalget vurderer at i det at hverken dommer eller TD har gjort noget under stævnets afvikling, må
de betegnes som at have handlet i god tro.

5 Forespørgsel vedr. Danmarks Cup 2017
”Må jeg foreslå, at I overvejer at kalde Danmarks cuppen og næste år for "Lundemose Danmarks Cup" hvis familien
brød sig om det, ville det være en smuk gestus. Mvh Caroline Wilhjelm”
Springudvalget har vendt forespørgslen, og Springudvalget mener at det er klubben selv der skal tage beslutning
omkring dette. De kan frit kalde den ovenstående, det er blot ikke springudvalget der bestemmer dette.
Men Springudvalget syntes det er en fin gestus.
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6 Ridehjelme med indbygget blue tooth
Springudvalget er blevet opmærksom på ridehjelme med indbygget blue tooth. Springudvalget har vurderet sagen,
og ser ikke en ændring i reglementet lige nu, men følger det nøje.

7 Status på TDerne
Siden sidst er der godkendt via email, 2 nye C-TD udnævnelser – Eva Iversholt og Anette Albæk.
TD arbejdsdage – Distriktsformandsgruppen har indstillet at en TD’s arbejdstid max kan være på 10 timer inkl. Den
halve time før og efter klasserne.
Springudvalget ønsker at fremkomme med nogle modeller, og dette arbejdes der videre med. Men punktet skal
også på Afd. sport formandsmødet,

8 Reglements spørgsmål
Lammeskind på Næsebåndet – i reglementet står følgende

Springudvalget diskuteret omkring ændring eller præcisering af hvilke trykfordelene pads der er tilladte.
Spørgsmål vedr. placering af Bommen.
Springudvalget har besluttet at opdatere hvad der er tilladte spring på opvarmningen i springreglementet §368.1.7.
Administrationen får en del spørgsmål til Ponybid
DRF’s Sportskoordinator vil arbejde på at komme med et forslag til hvordan det kan omskrives, så det bliver mere
tydeligt med hvad der må rides med og ikke rides med.
Ændring af indendørs DRF Mesterskab for Pony – Fejl i skema.
Vi betragter finalen i indendørs DRF-Mesterskabet som noget de har kvalificeret sig til under stævnet, selvom at de
ikke har den pågældende rytterkategori til at ride S.
Det bør meldes ud nu her. Det skal på DRF ponyspring. Samt noteres på Hedensted og omegns Rideklubs
Facebook side.
NU:
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FORSLAG TIL ÆNDRING: - GODKENDT

9 Facebook side – DRF Springning
Det er besluttet at der skal laves Disciplinspecifikke Facebook side, for alle discipliner, og dermed også springning.
Der er pt. Godt i gang med DRF Distance, DRF Military, DRF Voltigering, DRF TREC Sport, og DRF Ponyspring.
Det er hensigten at DRF’s koordinator, er ”ansvarlig” for at holde overblikket på det, og lægge noget op, men i
udvalget udpeges nogle som værende redaktører der kan besvare evt. spørgsmål og evt. lave opslag fra stævner,
kurser med mere…

10 Definition af Banetræning
Springudvalget har fået tilsendt et forslag til definition af banetræning fra DRF’s bestyrelse.
Springudvalget er enige om, at man er for, at der afholdes banespringtræning, da det fremmer uddannelse af hest
og rytter.
Men er enig i at det skal defineres, da der er tale om træning.
Hermed Springudvalgets forslag.
-

-

Der er ingen præmier
Der uddeles ingen sløjfer
Der deltager ingen springdommer
Der registreres ingen resultater
Der er ingen konkurrence på nogen anden måde
Der kan aftales deltagelse af en banedesigner af hensyn til sikkerhed og kvalitet af banebygning. Denne
skal oplyses om, at det ikke er en konkurrence, så der kan være ne problemstilling omkring forsikring, hvis
banedesigneren kommer til skade. Prisen for banedesignerens ydelser aftales separat under hensyntagen
til potentiel manglende forsikring.
Banetræning kan uploades på DRF Go! såfremt du er en klub under DRF.
DRF Live kan bruges til at meddele tidsplan og riderækkefølge på hver højde.
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11 Orlov til officials
Holdning til at hvis man sætter sin nationale officialsstatus på orlov, så kan det ikke forventes at DRF vil betale
videreuddannelse på internationalt niveau.
Formand for Springudvalget tager det med til afd. sport formandsmødet.

12 Inputs til Springudvalgets årsberetning
Året der gik. 

13 Evaluering af Temadagene – ABC-banedesignere, dommere og
TDerne.
Springudvalget har snakket om afholdelsen af alle tre temadage, samt hvad de næste år kunne indeholde.

14 Evt.
Næste møde dato bliver fredag den 21 april på Comwell Korsør.
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