Springudvalgsmøde
Referat
Den 20. april 2018. Kl.14:00
Kolding
Til stede:
Jakob Leth (Formand)
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Nina Kaae (ansvarlig for D-officials)
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)
Per Nielsen (Banedesigner ansvarlig)

Fra administrationen:
Bo K Møller (Talentchef, springning)

Ikke til stede:
Kenneth Ernst (Rytterrepræsentant)
Hans Ley (Repræsentant fra DRIF)
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Ansvar

Beskrivelse

1 Godkendelse af sidste referat fra den 12. oktober 2017
Godkendt via email

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst
Det blev drøftet om der er behov for en repræsentant fra klubberne, men udvalget mener at de er
repræsenteret via udvalgsmedlemmerne.
Der har været møde om samarbejde med CSI arrangørerne omkring godkendelse af propositioner,
anvendelse af Dk officials mm. Det var meget positivt og gentages i august.
Nord Vest Box Cup bestemmelserne er offentliggjort og der er fundet kvalifikationer rundt omkring i
landet.
Det nye koncept med stil og en tydeliggørelse af hvem denne cup er for, er taget rigtig godt i mod af
rytterne og deres forældre. Springudvalget glæder sig til at spændende cup i 2018.
Der udtrykkes fra forskellig side bekymring om hvorvidt der dømmes ens øst og vest. Det har naturligvis
stor betydning, når det nu er summen af stilkarakterer der afgør finaledeltagerne.
Springudvalget besluttede at søge udviklingspuljen om ca. 10.000 til at udveksle 2 stildommere øst/vest
for at se om der er forskel på bedømmelsen og i øvrigt arbejde på at flest mulige stildommere deltager på
kurserne i år.
Der har været afholdt Indendørs DRF Mesterskaber og alle med god succes.

4 Aftale mødedatoer for reflektionsmøder i efteråret.
Springudvalget beder DRF’s adm. (Michelle)om at komme med forslag til sted og dato i september
måned og koordinerer med Bent og Per.
De endelige datoer bliver
Sjælland den 5. september 2018
Jylland den 11. september 2018

5 Reglements proces
Udvalget ønsker fortsat at reglementsstart er 1.1 og så må processen i efteråret strammes op for at give
mulighed for at de forskellige interessenter kan blive hørt inden offentliggørelse.
Dette skal drøftes på næste afd. sport møde.
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6 Reglementet 2018
Sammenlægning af Ponykategorier er fortsat et emne og der er aftalt møde med 3 ponyforældre
repræsenteret fra D-plan til B-plan og 2 trænere den 7. maj. I Brøndby. Jakob og Per deltager fra
udvalget.
Beregning af dotering nu hvor der trækkes 10 kr. pr. start – flere har henvendt sig, svaret er at der ikke
ændres i doteringsberegningerne – det er stadig ud fra indskuddet. Om hvorvidt klubberne vælger at
påføre 10 kr. pr. start eller finde den et andet sted er op til klubben.
Mail fra Lena og Bjarne vedr. indendørs DM blev drøftet og vi har deres betragtninger med ved
reglements gennemgang efter sommerferien.
Vi fastholder krav til reglementeret påklædning ved banegennemgang til mesterskaber.

7 Aflysning
Med denne vinter har vi set aflysninger grundet frost og der har været eksempler, hvor der måske skulle
have været aflyst. Kan vi hjælpe TD med mere reglementstekst omkring bundforhold der medfører
aflysning?
Skal vi indføre at rytterne kun får fx 80% retur ved aflysninger grundet force majore?
Jakob tager dette med til næste Afd. sport møde den 15. maj 2018.

8 Registrering af metode C fremadrettet
I forbindelse med registrering af internationale resultater for 2017 undrer nogle forældre sig over, hvorfor
at metode C ikke er pointgivende. Lars Nørgaard fortæller bl.a. at 1 afd. af EM går i metode C, så
hvordan løser vi det fremadrettet.
Forslag fra Springudvalget: Det skal undersøges om man kan indføre at der fra sv. 4 gives point, men at
resultatet ikke kan tælle til rytterkategori. Det skal undersøges om dette kan håndteres IT mæssigt og
skal så i reglementet derefter. Dette er videregivet til DRF’s adm. som vil undersøge det nærmere om
vende tilbage på næste møde.

9 Budget 2018
Vi har ca. samme ramme som i 2017.
Vi kan søge om penge til udvikling springsporten såfremt vi har et konkret initiativ.

10 Code of Conduct Officials
Dette punkt bringes med videre på næste afd. sport møde. Skal DK opdateres med punkter fra FEI's nye ?
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11 Udstyrsspørgsmål
Der er kommet en forespørgsel på om følgende pude er tilladt at påføre sadlen.

Udvalget mener ikke den er forbudt – Giver besked til DRF’s adm. for at videregive svaret for den pågældende
forespørgsel.

12 Ny konsulent skal
uddannelsesbehov

afdække

ridesportens

kursus-

og

Per, Bent og Birgitte har givet input og vi afventer rapporten til DRF's bestyrelse.

13 Ny beregning af kategorisering
For at skabe større chance for udvikling og fair play blandt ponyryttere foreslås nedenstående forbedring
af kategorisystemet. Rationalet bag er at alt for mange ryttere tvinges opad når de skifter ponykategori og
mister derfor værdifuld læring inden de går videre.
- Opdeling i flere trin: pony I, II, III og hest
- Alle starter på rytterkategori 1
- Opnås en rytterkategori slår den igennem nedad (dvs. er man kategori 4 for I’ere er man også for II og
III)
- Opnås en rytterkategori slår den vægtet igennem opad (dvs. er man kategori 4 for III så er man kategori
3 for II, I og evt. hest)
Springudvalget bakker op og beder DF’s adm.undersøge de økonomiske konsekvenser i AX/GO

14 Deltagelse i CSI stævner
Skal vi have krav til hvornår man kan deltage? Senest har en rytter kun startet 5 gange LA inden hun tager til syd
Europa. Har ridningen gavn af det?
Det blev drøftet om vi skal øge kravet for deltagelse i CSI stævner til Rytterkategori 4 til CSI. Det vil blive drøftet
igen.
Vi mener kun der skal kommunikeres om stævnedeltagelse i udlandet ved CSIO stævner, CSI3 og opefter.
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15 Kvaliteten og ventetid som stilspringdommer
Kvalitet:
Vi drøftede forskellighed i hvilken karakter der gives øst og vest. Se under pkt. 3
Der er 3 kurser i år og vi vil arbejde for at alle kommer med.
Vi vil finde 2 dommere øst/vest og udveksle dem til et par stævner.
Ventetid
Vi besluttede at en stildommer skal have dobbelt godtgørelse, såfremt stilklasserne ikke afvikles kontinuerlig eller
med max én times mellemrum.
Dette udsendes til klubber, distrikter og stildommere

16 Evt.
Vi vil gerne have tilført en ny rangliste – Eliterangliste – der kun medtager resultater fra sv. 4 og opefter. Den vil
være en bedre middel for landstrænerne end den nuværende, der fint kan fortsætte.
Udvalgte vil blive repræsenteret i en ny Stævnestruktur gruppe, der snarest nedsættes.
Vi drøftede om nogle af de metoder der anvendes i Sverige – fx en afd. i klasserne, kan anvendes i DK fra 2019,
når vi benytter samme stævnesystem som i Sverige.
Vi undersøger mere om de svenske regler til næste møde.
Næste udvalgsmøde forventes afholdt den 11. juni 2018
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