Springudvalgsmøde
Referat
Den 12. oktober 2019 Kl.10:00-16:00
Blue Hors - Randbøl

Til stede:
Jakob Leth (Formand)
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Kenneth Ernst (Rytterrepræsentant)
Niels True (ansvarlig for D-officials)
Bo K Møller (Talentchef, springning)
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (Sportskoordinator)

Ikke til stede:
Per Nielsen (Banedesigner ansvarlig)
Sigurd Nielsen/Hans Ley (Repræsentant fra DRIF)

Dagsorden:
1
2
3
4
5
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 12. oktober 2019
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat fra den 12. august 2019
Godkendt via email og oploaded på hjemmesiden.

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3 Siden sidst
•

Evaluering af efterårets reflektionsmøder.
Der kom rigtig mange gode indspark og mange deltagere begge steder. Administrationen har
dog foreslået at tænke rammerne lidt anderledes, så der er mere struktur på til at starte med
f.eks. præsentation og kort introduktion til hvad udvalgene er optaget af pt.
Beslutning: Udvalget bliver bedret til at præsentere sig selv på disse mødre, samt kort fortælle
hvad der rør sig i udvalget. Men hovedfokus skal stadig være at officials skal reflektere over
hvad de oplever ude til stævnerne og gerne selv medbringer en case, som kan tages op og
evaluere for.

•

Den 29. sept. 2019 blev der afholdt reglements-hørings-møde med distrikterne – tilbagemelding
herfra gennemgås i punkt 5.

•

Jakob har deltaget i første møde i den arbejdsgruppe der er nedsat omkring træner licens. Et
spændende møde hvor forskellige interessenter er en del af denne gruppe.

•

A-Banedesigner - Rasmus Rise er tilmeldt FEI’s Course Designer Level 1 kursus i november.

•

Birgitte har deltaget i B-TD ERFA møde – tilbagemelding fra dette møde og hvad der generelt
rør sig i TD gruppen. Det er besluttet at afholde 2 B-TD møder om året.

•

Jakob har også deltaget i Distriktsrådsmøde i Distrikt 4 sammen med Formand Per W. Nielsen
fra Dressurudvalget.

•

Den internationale stævnekalender samt mesterskaber er på plads, og datoerne er udsendt til
stævnearrangører, så de kan ansøge om B-stævner.
Stævner er som følgende for 2020
Uge 3 – 2020 – Baltic Cup – Riders Cup– CSIP/CSICh/CSIJ
Uge 4 – 2020 – Danish Derby – CSI2*/CSI1*/CSIYH1*
Uge 10 – 2020 – Herning i forbindelse med Hingste kåringen, CSI2*/CSI3*
Uge 21 – 2020 – Uggerhalne – CSI1*/CSIO3*
Uge 23 – 2020 – Sportsrideklubben – ingen internationale klasser med DRF Mesterskab
pony/Children individuelt udendørs.
Uge 24 – 2020 – Absolute Horses – CSI2*/CSIYH1* inkl. DM samt DRF Mesterskab U21/U18
Uge 31 – 2020 – Sportsrideklubben – Baltic Cup– CSIP/CSICh/CSIJ
Uge 36 – 2020 – Danish Derby – Baltic Cup – CSIP/CSICh/CSIJ
Uge 42 – 2020 – World Cup Herning – CSI1*/CSI3*/CSIP/CSIJ
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4 Info fra Elitechef – Bo K Møller
Der er det sidste 1½ år lagt et stort stykke arbejde med at udviklet en plan for at gøre Danmark en af de
bedste nationer i verdenen.
Til dette er der i gang med at blive dannet en støtte forening – på samme måde som Dressur sporten har
Dressurens Venner.
Bo forklarede omkring formålet, struktureringen og planen for foreningen fremadrettet.
Springforum bliver den 11. januar 2020 på Dalum Landbrugsskole i Odense.
Bo arbejder videre på programmet med mere.
Bemærkning.
Temadag for ABC-Banedesignere afholdes søndag den 12. januar 2019, så Banedesignerne også kan
være med til Springforum, men der vil ikke være samling den dag for dem, kun springdommere. .

5 Springudvalget overgår fra Dropbox til Onedrive
Michelle skal
tilbage i DRF
og finde ud af
hvordan det
løses.

Det er besluttet fra DRF’s side, at alt vedr. disciplinudvalg skal foregå via Onedrive – Microsoft, i stedet
for Dropbox.
Springudvalget er et af de første udvalg, der skal overgå (lidt som forsøgskaniner på det), og
Springudvalget er på mødet, præsenteret for dette.
Udfordringen ligger i, at man kun kan bruge den online – dvs. komme ind via linket.
Der undersøges hvilke muligheder udvalget har.

6 Reglement
Der skal diskuteres reglements rettelser for 2020.
Reglements arbejds-excel-ark er vedlagt dagsorden – dog er de også printet ud.
Ekstra spørgsmål:
Forslag. Åbne op for C-klasser for heste, hvor det max koster 100 kr. at starte sådan en klasse, men hvor
der ikke gives doteringer. – Klubben kan selv vælge om de vil udskrive sådan en klasse.
Springudvalget kommer med et forslag til hvordan det kan stå i reglementet.

7 Planlægning for kurser/møder 2020
Der skal afholdes følgende i 2020
D-Officials samling – Det afholdes for D-Dommer i samråd med Spring forum. D-Banedesignerne holdes
for sig selv.
Springdommer aspirant kursus I – afholdes i 1. halvår. Placering: Dalum Landbrugsskole. Der kommer til
at være Brugerbetaling på 600 kr.
Banedesigner aspirant kursus (Er det I eller II) – forventet i foråret 2020, men det kommer an på hvor
mange deltagere der vil blive.
2 stk. Stilspringdommer kurser – placering i 2020 endnu ikke besluttet.
2 stk. reflektionsmøder – efteråret 2020
A-Banedesigner møde – efteråret 2020
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A-Springdommer møde – efteråret 2020
FEI kurser i 2020 – Der er indstillet hvem der skal på.

8 Doteringer i ponyklasserne samt B-stævner for Ponyer.
På baggrund af flere henvendelser i løbet af året omkring Ponystævner generelt samt nedenstående, er
dette punkt sat på dagsordenen.
Der er i år flere B-stævner der har haft svært ved at få et overskud, og praktisk taget overlever på grund
af C-klasserne. Det er vel ikke tanken at det skal være den struktur der skal bære et B-stævne. ?
Dressuren oplever det helt modsatte, så det er en springproblematik.
Hvilke tiltag kan der tages?
Sidste år blev der reguleret i doteringerne og det har jo medført at flere forældre, trænere og andre
henvender sig, fordi at de syntes det er skævvridende, at man får samme dotering udbetalt som man gav,
uanset om man bliver 1, 2, 3, eller 4.
Diskussion omkring hvad der kan tages af tiltag og efterfølgende trækkes noget statistik for at se hvordan
det reelt står til.

9 Udstyrsspørgsmål
Ride kapsun – er den tilladt til heste i springning. NEJ – Sikkerhedsmæssigt ser vi den ikke forsvarlig.

10 Evt.
Næste møde dato bliver et telefonmøde 2019
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