Springudvalgsmøde
Dagsorden
Den 5. april 2019 Kl.18:00
Korsør

Til stede:
Jakob Leth (Formand)
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Per Nielsen (Banedesigner ansvarlig)
Kenneth Ernst (Rytterrepræsentant)
Niels True (ansvarlig for D-officials)

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (Sportskoordinator)

Ikke til stede:
Bo K Møller (Talentchef, springning)
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)
Hans Ley (Repræsentant fra DRIF)
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 24. juni 2019
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat fra den 11. oktober 2018
Er godkendt via email og offentliggjort tidligere.

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst
•

Velkommen til Niels True – nyt udvalgsmedlem i Springudvalget.

•

Forespørgsel fra rytter ang. Brug af plastikbånd på opvarmningen – udvalget har besluttet at der bør laves
nogle retningslinjer eller et skriv omkring korrekt opførsel på opvarmningsbanen.
Der arbejdes på en email til officials omkring hvad springudvalget anbefaler.

•

Walber og Stutteri Ask Cup 2019 – er navnet på den nye afviklingsmåde for DRF-Holdmesterskabet i
springning for heste.
Læs mere her
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Mesterskaber%20Championater%20og%20Turneringer/Turneringer
/Walber%20og%20Stutteri%20Ask%20Cup.aspx
Der er pt. 20 tilmeldte hold, så det må man sige er en succes.

•

Udstyrsspørgsmål kommer der stadig mange af – hjemmesiden er derfor opdateret.
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Springning/Udstyr%20-%20Springning.aspx

•

Der er lavet en akutrettelse i Springreglementet pr. 27. feb.
Denne ændring går på metode B4 og B7. Se reglementet her
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer.aspx

•

Der er planlagt 2 D-Banedesigner kurser – 6-7 april i EGUM (Jylland) og 4-5 maj i ISR (Sjælland).
Distrikterne har fået en email ud, så de kan videreformidle budskabet.

•

Der afholdes FEI Sportsforum – 15-17. april 2019 – Jakob Deltager.

•

Der har været afholdt Afd. Sport formandsmøde den 26. marts 2019 – Jakob deltog på vegne af
Springudvalget. Der har været en snak omkring stævneplanlægningen. Springudvalget vil foreslå at
stævneplanlægningsperioden ændres fra april til marts – fra april til oktober og igen fra oktober til marts.

•

Såfremt der anvendes berider til D-stævner, skal denne berider være uddannet D-Banedesigner og
registeret som D-Banedesigner på DRF Go!.

4 Besøg fra Service og Sportschef Anne Silfwander
Anne Silfwander har valgt at gå rundt på turnus i udvalgene, nu hvor udvalgsmødet afholdes i forbindelse med dette
års repræsentantskabsmøde – med det formål at præsentere sig selv samt fortælle om hvad der pt. foregår i DRF’s
administration.
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5 Info fra Elitechef – Bo K Møller
Eliteranglisten for heste er udviklet og kører og opdateres 1 gang om måneden.
Læs mere her https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Springning/Elite.aspx
En ekvipage kan opnå point på Eliteranglisten for heste såfremt de får en placering i sværhedsgrad 5 og 6, dvs. fra
S1* (145cm) og opefter, og såfremt både hest og rytter at registreret danske. Derfor opfordres ryttere til bosat i
udlandet til også t få deres heste dansk registeret.
Spørgeskema til stævner: Jakob fortæller om dette. Bo og Jakob har snakket om at lave et spørgeskema der skal
udsendes til rytterne efter stævnet, således at vi fik rytterne mere involveret i stævnernes kvalitet. Dette arbejdes
der stadig på.

6 Reglement
Tidsplan for 2019 kører som sidste år.

7 Stævneplanlægning
Stævner der skal i udbud. DM for Senior samt DRF Mesterskab for U18 og U21 skal i udbud for 2020-2022.
Ansøgningsfristen er 1. juli 2019.

8 Stilspringningsklasser for heste
Der har været en forespørgsel på stilspringningsklasser til hest. På samme måde som der afvikles for ponyer.
Er det et område udvalget ønsker at gøre yderligere ved.? Springudvalget ser gerne at flere klubber udvider med at
udbyde stilspringninger for heste.

9 Puljespringninger
Punktet udsættes til næste gang, så der kan arbejdes videre med en anbefaling til en evt. præcisering i reglementet.

10 Hunter-konkurrencer
Springudvalget har den 25. marts 2019 modtaget en forespørgsel fra en rytter der gerne vil opfordre til at Hunter
konkurrencer opstartes i DK. Springudvalget har derfor behandlet forespørgslen på udvalgsmødet.
Springudvalget har gennemgået forespørgslen og mener ikke at der er ryttergrundlag for at igangsætte Hunter i DK
på nuværende tidspunkt.

11 Udstyrsspørgsmål
”Anti-Stress maske” eller ”Fenwick Liquid Titanium Therapeutisk maske” har været til behandling i Springudvalget
efter en forespørgsel via email.
Springudvalget er kommet frem til at den kan tillades, både for hest og pony, og både udenfor og på
konkurrencebanen.
Find desuden de udstyr der kommer spørgsmål til her
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Springning/Udstyr%20-%20Springning.aspx
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12 Nord-Vest Box cuppen 2019
Der er kommet to henvendelser fra forældre omkring at deres børn har opnået en høj rytterkategori på en kat. 3
pony, og nu hvor de rider på en ny kat. 1 pony, bliver de udelukket fra cuppen.
Springudvalget har drøftet punktet grundigt, og endda sparret med Sportschefen omkring hvilke muligheder
Springudvalget har for at IT’-systemet kan understøtte en evt. differentiering, hvor rytterne havde individuel
rytterkategori afhængig af ponyen kategori. Dette har Springudvalget videregivet til administrationen som
udviklingsønske. Men for i år fortsættes med de nuværende bestemmelser.

13 Evt.
Næste møde dato bliver på Fyn den 24. juni 2019
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