Springudvalgsmøde
Referat
30 nov. Kl.17:00
DALUM
Til stede:
Jakob (Formand)
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Per Nielsen (Bane designer ansvarlig)
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 30. november 2016
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat
Godkendt

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst
Ingen yderligere bemærkninger

4 Observationer til DM samt fremlæggelse af
Udstyrsundersøgelsen med henblik på springsporten.
Herunder tilstedeværelse af Dansk Ride Forbunds Veterinærkonsulent, Mette Uldahl
Vedr. observationerne fra DM. Det anbefales at til hvert mesterskab afholdes et ”briefing møde” mellem dommerne
og TDerne, før et mesterskab, for at afstemme forventning omkring hvordan forholder officials sig i forhold til lige
netop dette mesterskab.

5 DRF Ungheste Championat
Reglerne med mere til 2017 på Blue Hors.
Springudvalget vedtager at det bliver de samme regler som i 2016.
Springudvalget ønsker dog at diskutere tidsplanen, Jakob deltager til møde med Blue Hors omkring afviklingen af
championaterne i 2017.

6 Forventningsafstemning af hvem gør hvad på hvilke
henvendelser?
Behandlet internt.

7 Ny turnering for heste på sv. 3 niveau
Jakob informerer herom.

8 Officials samling den 14-15. januar 2017
Banedesignere afholder deres samling den 14. januar 2017 på MBRK. Faciliteter er booket og oprettet på DRF Go.
Per Nielsen er kursus ansvarlig.
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Springdommerne afholder samling den 15. januar 2017 på Dalum. Faciliteter er booket og oprettet på DRF Go!.
Bent Schultz er kursus ansvarlig.
Email udsendes til alle springofficials, med de påkrævede kvalifikationer.
Desuden annonceres der også på DRF Go!
OBS! Der planlægges at lave separate samlinger for D-officials i 1 kvartal 2017.

9 Orientering fra TD-ansvarlig
TD-Nyhedsbrev udsendt – det er noteret at springudvalget bør orienteres inden det udsendes, såfremt der er andre
i springudvalget der har inputs. Dog er det vigtigt at det stadig er et TD nyhedsbrev for spring og dressur.
Desuden er der lavet 3 skriv omkring TD uddannelsen – kan disse godkendes? Springudvalget har hermed
godkendt.

10 Udvalgsrotation
I 2017 skal Per’s stilling (Banedesigner ansvarlig) slås op igen.
Udvalgsrotationen ser således ud.
2013
Bent Schultz (springdommer ansvarlig)
Per Nielsen (Banedesigner ansvarlig)
Jakob Leth (formand)
Nina Kaae (D-Officials)
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)
Kenneth Ernst - rytterrepræsentant
Hans Ley - repræsentant for
instruktørudvalget
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11 Tvungen opstaldning
Springudvalget har foreslået at der skrives ind i springreglementet, at der ikke kan kræves opstaldning ved andre
stævner end Mesterskaber der afvikles over flere dage.
Dette tages op på næste afd. sport formandsmøde.

12 Diskussion samt gennemgang af reglement


Definition af Gamache-kontrol i reglementet, der kun kan laves efter aftale med Disciplinudvalget eller
definition af evt. udstyrskontrol.



Tidsbegrænsninger ved ponystævner



Reglerne for de indendørs DRF Mesterskaber – er det præcist nok beskrevet hvordan
resultatregistreringen skal være? (Der var i hvert fald fejl i jan. 2016)



Afvikling af DM.
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Der indføres i reglementet pr..1.4.2017: Til hvert Pony C-stævne skal der minimum udskrives en
stilspringning i svh. 1 eller 2.

13 70-års regel
Indkommet forslag fra A-Dommergruppen. Springudvalget afventer og ser hvad Bestyrelsens drøftelser.

14 Forespørgsel vedr. Stilstafet springning der afvikles som
Breddedisciplin
Fanø den 22/11-2016
Kære Springudvalg
Som bekendt ændrede Breddeaktivitetsudvalget stafetspringningen til Landsfinalerne og kvalifikationerne dertil til en
stilspringning, da I bestemte, at alle lave springklasser skulle afvikles som stilspringning. Vi er rigtig glade for stilspringningen.
Vores ryttere rider meget pænere nu og er rigtig glade for den konstruktive kritik, de alle modtager, når de har redet til
Landsfinalerne.
Med kravet om, at der også skal være en banedesigner på banen, har flere af vores distrikter fået problemer med at få klubber til
at afvikle stafetspringningen. Det bliver for dyrt for dem, når der kun er få hold, og de skal betale for dommer, stildommer og
banedesigner.
Desuden mangler flere banedesignere erfaring med stafetspringning og får derfor designet baner, hvor linjeføringen er alt for
indviklet i forhold til rytternes alder og rutine, og hvor afleveringen af pisken til næste rytter ikke kan foretages flydende mellem to
forhindringer.
Breddeaktivitetsudvalget vil derfor foreslå, at distriktsbreddeudvalgene får lov til at afvikle stilstafetspringningen uden
banedesigner, såfremt de anvender en fast bane, som kan findes på DRFs hjemmeside.
Alle ryttere springer samme højde, 50 cm i afd. A og 70 cm i afd. B. Banen er ens for alle, hvad enten man rider hest eller pony,
og afstandene ændres ikke undervejs.
I kan se forslag til sådanne baner nederst på denne side:
http://www.rideforbund.dk/KlubogBredde/Breddeaktiviter/Stilstafetspringning.aspx
Er det i orden for jer, at vi giver vore distriktsbreddeudvalg lov til at bruge disse baner og spare udgifterne til banedesigner?
På Breddeaktivitetsudvalgets vegne
Venlig hilsen
Elisabeth Bay

Svar:
Springudvalget kan ikke godkende at der ikke er en Banedesigner tilstede.
Der ligger ret mange skitser på hjemmesiden, som springudvalget mener de bør tage udgangspunkt i.
Men Springudvalget hjælper gerne med at få lavet en guideline til banedesignerene for hvad der er vigtigt at have
for øje, når der skal bygges en bane til stafet springning.
Springudvalget har lyttet til at det er dyrt med en stilspringdommer, og vil kigge på om det kan være muligt at få
givet tilskud til max op til 20 stævner. Dog er budgettet ikke endelig godkendt for 2017, så derfor afventer
springudvalget den udmelding først.

15 Udstyrsspørgsmål
Glidemartingal, er den tilladt.? Nej. Den er ikke tilladt.
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16 Evt.
Næste møde dato bliver i februar 2017.
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