Springudvalgsmøde
Eksternt Referat
Den 24. juni 2019 Kl.17:00
Morud

Til stede:
Jakob Leth (Formand)
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Per Nielsen (Banedesigner ansvarlig)
Kenneth Ernst (Rytterrepræsentant)
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:

Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 24. juni 2019
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat fra den 5. april 2019
Er godkendt via email og offentliggjort tidligere.

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Samt velkommen til Sigurd Nielsen fra DRIF, som er substitut for Hans Ley der ikke kunne være tilstede.

3 Siden sidst
•

Jakob har været til møde med DRF’s adm. Vedr. muligheden for at få efteranmeldelser via DRF Go!. Det
vil blive således at der skal tilmeldes til stævnet (altså ikke en specifik start, men blot til hele stævnet).
Dette skulle gerne sikre at hesten og rytteren har de nødvendige licenser mv. samt at stævnearrangøren
sikre at have de rigtige oplysninger i systemet og dermed ikke manuelt skal taste det ind. Udviklingen er i
støbeskeen men der er pt. Ingen tidshorisont på endnu.

•

Der er pt. Udfordringer med at Equipe ikke understøtter metode S3 og S4 i omspringningen.
DRF er i dialog med Equilive omkring hvordan problemet kan løses, og pt. Er der ingen tidshorisont på
dette.

•

Springudvalget har længe ønsket at få IT-udviklet således, at der differencers mellem ponykategorierne.
Dvs. at der skal/kan være forskel på hvilken rytterkategori du er på en kat. 3 pony end når du springer kat.
1 pony.
F.eks. har tankerne gået på at når du er rytterkategori 4 på en 3. pony, vil du være 2 lavere rytterkategori
på en 2. pony osv. Men den endelige formulering er ikke fastlagt. Lige nu er DRF’s adm. i gang med at få
beskrevet hvad opgaven præcist går ud på og sammen med It-udvikleren få et estimat på hvad det
kommer til at koste.

•

Forslag fra springudvalget – Jakob tager det med til næste afd. Sport formandsmøde.
Når en pony overgår til ny rytter, er ponyen/hesten automatisk resultatfrigjort såfremt den pågældende
rytter kun har deltaget i E, D- og C-stævner og max er rytterkategori 3 i springning. Såfremt rytteren er
rytterkategori 4 eller deltaget i B-stævner vil den ikke blive resultatfrigjort.

•

Der er præciseret i teksten omkring godtgørelse til Banedesignere og den nye fil er oploaded her
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Officials.aspx
Præciseringen består i at der har været forvirringen omkring hvad ”hele dage” forstås som, derfor er der
ændret i teksten. Taksterne er uændrede.

•

Springudvalget ønsker at arbejde videre med et nyt koncept for hesteekvipager der rider LA, såfremt der
kan findes en sponsor.
Turneringen/Cuppen skal foregå ved Distriktsstævner i 120 cm dvs. LA2* på C-plan.
der skal afvikles én kvalifikation i hvert distrikt.
de to ekvipager med det høeste slutpoint – nr. 1 og 2
Åben for rytter kategori 2-4. ved turneringens start.
arbejdes på en Sponsor samt helt koncept.
Pris hen af det samme som at komme i finalen til Nord-Vest Box Cup.
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4 Info fra Elitechef – Bo K Møller
Der arbejdes hårdt på et talent udviklingsprogram. Det håber Eiitegruppen at søsætte for 2020. Dette er gjort for at
samle lidt op på talentmassen lidt før, og evt. fordelt på regioner med samlinger for det niveau. Målet skulle være at
guide de unge ryttere noget bedre.
Det er Nordisk Mesterskab i denne uge og det ser spændende ud.

5 Stævneplanlægning
Stævner der skal i udbud
Det er DM for senior og DRF Mesterskab for U21 og U18, da det er sidste år i år at det er tildelt til
Absolute Horses.
Indendørs DRF Mesterskab for Senior, U21 og U18. fra 2021-2023 er også i udbud.
Championats finalerne er i udbud.

6 Nord-Vest Box cuppen 2019
Status på deltagelse. Pt. Ser det således ud https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Mesterskaber%20Championater%20og%20Turneringer/Turneringer/NordVest%20Box%20Cup.aspx
Efter 3 kvalifikationer har der været 29 kat. 3 pony ekvipager, 25 kat. 2 pony ekvipager og 24 kat. 1 pony ekvipager.
Der deltog en del kat. 5 ryttere i SPR, da det i forvejen var til stævnet, de har selvfølgelig ikke været fået registreret
deres resultater og de ryttere der er elimineret eller udgået er ikke blevet registeret.
Men dejligt at se at de er godt med for kat. 1 ponyerne 😊

7 Udstyrsspørgsmål
Tidligere har udvalget i 2017 sagt at denne støvle ikke er tilladt – nu er den blevet tilladt i Dressur – Springudvalget
holder fast – den er ikke tilladt, da den heller ikke er tilladt i FEI.
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8 Farven på ridebukser til stævner
Forespørgsel fra rytter omkring at åbne op for brug af ridebukser i andre farver end hvid.
Springudvalget har diskuteret det og besluttet at der åbnes op for at der ved E og D-stævner / klasser, at det er
muligt at kunne ride med lyse ridebukser.

9 Championaterne
Beslutning omkring 2020.
4 års sætter vi ned til 90 cm. I kvalifikationerne.

10 Evt.
Næste møde dato bliver den 12. august 2019
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