Springudvalgsmøde
Referat
Den 20. august 2018. Kl.17:00
Korsør
Til stede:
Jakob Leth (Formand)
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Nina Kaae (ansvarlig for D-officials)
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)
Per Nielsen (Banedesigner ansvarlig)
Kenneth Ernst (Rytterrepræsentant)
Hans Ley (Repræsentant fra DRIF)

Fra administrationen:
Bo K Møller (Talentchef, springning)
Michelle Kjær Petersen – Sportskoordinator spring

Ikke til stede:

Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Side

Godkendelse af sidste referat fra den 25. juni 2018 ................................................................................................................. 2
Godkendelse af dagsorden .................................................................................................................................................................... 2
Siden sidst .................................................................................................................................................................................................... 2
Info fra Elitechef – Bo K Møller ............................................................................................................................................................ 2
Championats finaler ................................................................................................................................................................................. 3
Reglement .................................................................................................................................................................................................... 3
Godkendelse af sikkerhedsvest anvendt i FEI ................................................................................................................................. 3
Dommers ansvar – tjek at resultatlisten er tastet korrekt. ..................................................................................................... 3
Forespørgsel fra Vestegns klubberne foruden udfordringer på klubplan ........................................................................... 3
Evt. ................................................................................................................................................................................................................... 3

Side 1 af 3

Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 20. august 2018
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat fra den 25. juni 2018
Godkendt via email og oploaded på hjemmesiden

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst


70. års reglen – der er skrevet/aftalt med 2 springdommere omkring at vende tilbage som springdommer.
Der er pt. Ingen Banedesignere der har givet tilkende at de ønsker at vende tilbage.



Der er sendt ud til 10 Banedesigner på A, B og C niveau vedr. degradering. Hver Banedesigner ar fået en
personlig email.



Der har været afholdt DRF Mesterskab for både Ponyhold på HIS og Hest Hold hos RIC. Kort evaluering
på disse.



Der har været en udfordring med at afvikle hold mesterskab når der på et hold er 2 ryttere der rider 1
niveau og 2 ryttere der rider et andet niveau.



Dispensation givet for bestemmelserne til Nord-Vest Box Cup grundet aflysning af en kvalifikation og
flytning af denne til en anden klub.
Desuden er der foreslået at stildommer til Finalen bliver Lars Trier Kjøller og Kristian Skovrider.

4 Info fra Elitechef – Bo K Møller
Forslag til ny Stilspringnings turnering for Hesteryttere.
Danmarks Mesterskab for heste i SVH. 2 i stilspringning – helst 5 kvalifikationer – med finale i 2019 i Herning.
Det er med den overbevisning at præge folk til, at vi gerne vil se god ridning og lave en ny kultur omkring dette.
Bo vil gerne have en elite rangliste, der skal gå fra 145 cm og opefter. Det skal være fejlfrie runder der tæller. Så
man kan anvende den til noget. Der skal laves en fordeling af hvad gives der for hvilket resultat. Det skal være
noget der skal være attraktivt at komme på, måske kan den tydeliggøres på Ridehesten hver måned foruden i DRF
regi. Det skal være på ekvipagen den skal køres.
Der arbejdes hårdt på at skaffe sponsorer til at kunne indfri netop dette. Men det er svært at sælge det til en
sponsor, når planen ikke er lagt endnu. Men der forventes at det kunne være en sponsor for 2019.
2 af vores bedste ryttere har solgt deres heste, i samme periode prøver Bo at lave en
Der skal til at arbejdes på at lave en sportsplan for seniorerne foruden junior/Youngridere, hvor der særligt skal
stilles krav til indtagelse af alkohol osv.
Der afholdes Springkongres 2. weekend i januar 2018. både ryttere og officials. Der bliver noget fælles og
efterfølgende ud i de specifikke officialsgrupper.
Der blev diskuteret på sidste spring elite møde omkring stævnestrukturen.
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5 Championats finaler
Dommerfordeling til Championats finalerne – Bo K. Møller, Lorenz Linnet og Kenneth Ernst.

6 Reglement


Gennemgang af diverse ønsker til ændringer.

7 Godkendelse af sikkerhedsvest anvendt i FEI
Springudvalget indstiller til at DRF’s adm. får undersøgt grad inddeling på
sikkerhedsveste, for denne vest bør være godkendt, da den er mere sikker end det
beskrevet.
Denne standard EN1621-2:2014 er hermed blevet godkendt dog kun for springning.

8 Dommers ansvar – tjek at resultatlisten er tastet korrekt.
Der er flere udfordringer med at resultatlisten efter stævnet er forkert, men hvordan løser vi dette? Dommer bør
have et ansvar for at resultatlisten er korrekt og at der er klub på alle ryttere.
Springudvalget arbejder på at reglementet rettes til således at Springdommerne får dette.

9 Forespørgsel fra Vestegns klubberne foruden udfordringer på
klubplan
Emailen ligger i dropbox og er behandlet.

10 Evt.
Næste møde dato bliver torsdag den 11. oktober kl.17:00 i forbindelse med Blue Hors finalerne.
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