Springudvalgsmøde
Referat
Den 12. august 2019 Kl.17:30
Korsør

Til stede:
Jakob Leth (Formand)
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Per Nielsen (Banedesigner ansvarlig)
Niels True (ansvarlig for D-officials)
Sigurd Nielsen (Repræsentant fra DRIF)
Bo K Møller (Talentchef, springning)
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (Sportskoordinator)

Ikke til stede:
Kenneth Ernst (Rytterrepræsentant)

Dagsorden:
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3
4
5
6
7
8
9
10

Side

Godkendelse af sidste referat fra den 24. juni 2019 ................................................................................................................. 2
Godkendelse af dagsorden .................................................................................................................................................................... 2
Siden sidst .................................................................................................................................................................................................... 2
Info fra Elitechef – Bo K Møller ............................................................................................................................................................ 2
Springheste championatsfinalen 2019 ........................................................................................................................................... 2
Reglement .................................................................................................................................................................................................... 2
Stævneplanlægning .................................................................................................................................................................................. 3
Afvikling af klasser til D-stævner som ikke er i henhold til reglementet ............................................................................... 3
Spring forum 2020 .................................................................................................................................................................................. 3
Evt. ................................................................................................................................................................................................................... 3

Side 1 af 3

Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 12. august 2019
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat fra den 24. juni 2019
Godkendt.

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3 Siden sidst
•

Evaluering af DM / DRF Mesterskab hos Absolute Horses. Vellykket stævne.

•

Walber og Stutteri Ask cup 2019 er færdig for i år, og må siges at være en succes.
Springudvalget ønsker at fortsætte konceptet på samme måde til næste år.
Ændringer til bestemmelserne vil blive gennemgået under reglementspunktet.

•

Invitation til reflektionsmøderne er udsendt.
Den 11. sept. 2019 i Århus https://go.rideforbund.dk/kurser-m%C3%B8der/viskursus.aspx?CourseId=KU006149
Den 25. sept. 2019 i Brøndby https://go.rideforbund.dk/kurser-m%C3%B8der/viskursus.aspx?CourseId=KU006150

•
•

Der skal arrangeres et stilspringdommer kursus – i ØST og VEST. Dette planlægges i uge 45.

4 Info fra Elitechef – Bo K Møller
Der har været EM for Junior/Children/Ungrytter midt i juli måned, og alt i alt fik det overraskende godt.
Alle 3 årgange gik med videre til sidste runder. Der var kamp i toppen, med virkelig mange dygtige mennesker der
er på vej.
EM står for døren med Seniorne i Rotterdam – forhåbentlig leverer de de præsentationer de har gjort tidligere på
året.
Der er en stor gruppe på vej, så Bo ser positivt på udviklingen af hele projektet.
Der er møde i Elitegruppen i september, hvor der arbejdes videre med plan 2024.

5 Springheste championatsfinalen 2019
Opfølgning på hvem der dømmer finalen. Lennart Lindeløv, Kenneth Ernst og Lorenz bliver de 3 dommere.
Birgitte Tribler er TD til springdelen.

6 Reglement
Der er diskuteret reglements rettelser for 2020.
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7 Stævneplanlægning
Stævner der skal i udbud – der er DM for senior og DRF Mesterskab for U2 og U18 og Indendørs DRF Mesterskab
for senior/ungrytter/junior.
Pony landsstævner:
Springudvalget ser sig nødsaget til at kigge på hele planlægningen omkring Pony stævner.
Der er diskuteret omkring hvad der kan gøres for at styrke disse.
Springudvalget ønsker dog at indfører at man ikke må udskrive et C-stævne i samme disciplin og kategori i samme
weekend.
Alle C-stævner for ponyer skal minimum udskrive 1 MB2* hver dag.
Der må ikke udskrives sværhedsgrad 4 ved C-stævner.

8 Afvikling af klasser til D-stævner som ikke er i henhold til
reglementet
Gentagne gange er vi stødt på, at der afvikles f.eks. en klasse der hedder spring 40-100 cm. Metode B4. og endda
hvor ekvipagerne starter flere gange i samme klasse.
Sådan en klasse er der ikke mulighed for at afvikle i dag.
Men bør den kunne dette helt ned på lavt niveau, for at imødekomme de små klubbers ønsker.
Forsalg til at oprette nye typer klasser
De kunne kaldes ”Intervalklasser” – flere højder kan sammenslås. Dele den op med en spænd over 20 cm. Heste
og ponyer skal afvikles hver for sig. Michelle arbejder videre med et oplæg.

9 Spring forum 2020
Der ønskes at afholde et spring forum på nogenlunde samme måde som i januar 2019 – diskuteres videre på næste
møde.
Forslag fra udvalgets side:
Indlæg fra en Springdommer, Teknisk Delegeret og Banedesignere.

10 Evt.
Næste møde dato bliver lørdag den 12. oktober 2019 ved Blue Hors.
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