Referat fra Springudvalgsmøde
18. april 2015
10:00-12:00
Comwell – Rebild bakker

Til stede:
Bent Schultz
Nina Kaae
Birgitte Tribler
Hans Ley
Kenneth Ernst
Per Nielsen

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (Sportskoordinator/referent)
Lars Pedersen (Elitechef for springning)

Ikke til stede:
Jakob Leth
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Dansk Ride Forbund – Springudvalgsmøde den 18. april 2015

Punkt på dagsorden

Beskrivelse

1

Godkendelse af sidste Fremsendt på email til alle den 14.4.2015
referat (den 6. februar 2015) Referatet er godkendt.

2

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt,

3

Siden sidst

Bordet rundt udskydes grundet dagsordenen.

4

Evaluering på den nye
procedure for
afregning af
banedesignere

Michelle beskrev kort proceduren der er foregået fra DRF’s
administration, så alle er orienteret.
Efterfølgende en general snak omkring de nye afregningsregler.
Opsummering:
Vi er stadig i startfasen, og afregningstaksten fastholdes, men der
høres/ses på de få modtagne emails både for klubber og banedesignere.
Der bliver løbende svaret på alle de spørgsmål der måtte komme.

5

6

7

Status på TEMAaftenerne for
springdommere

Evaluering på den
indsats der er gjort i
forbindelse med tjek af
kval. til indendørs DRFmesterskaber!
Officialskurser –
springudvalgets
godkendelse af disse

Der er afholdt 3 stk., den 12, 17. og 19. marts. Fordelt i Viborg, Brøndby
og Odense.
Lidt tilbagemelding fra springdommerne:
Springdommerne vil gerne have det sådan, at der 1 gang om året er
refleksionsmøder med alle springofficials, desuden regionsmøder hvert år
og måske hvert 2 eller 3 år TEMA aftenerne, som er
videreuddannelsesaftenerne, hvor der bliver fastlagt et specielt TEMA fra
springudvalgets side. Alle inputs fra disse 3 TEMA aftenerne har
springudvalget taget med videre.
Set i lyset af den fremgangsmåde og det samarbejde der blev indgået i
forbindelse med det indendørs DRF mesterskab på HIS, besluttes det
hermed at samme fremgangsmåde, skal foregå til det Udendørs DM for
seniorer og de udendørs DRF-mesterskaber.
Michelle/Sportskoordinator tager kontakt til henholdsvis Absolute Horses
og Stevnstrup rideklub, for at få dannet en god dialog og samarbejde.
Der har de sidste par måneder været en del forespørgsler omkring
officialskurser, b.la. D-springdommer og D-Banedesigner, og som det er
nu, så er udvalget ikke inde over disse kurser, hvordan gør vi
fremadrettet??
- Fremadrettet laves en protokol for hvordan sådan et kursus bliver
ansøgt, opslået, tildelt undervisere osv.
Michelle står for dialog med DRFs administration der varetager
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Punkt på dagsorden

Beskrivelse
uddannelserne.
Har vi uddannelsesstop på D-dommeruddannelsen?
Nej. Men det understreges at der er et stort behov for at kigge opad (som
mange distrikter også understreger), så nogle af de D-officials der er, kan
blive opgraderet, da det er det behov distrikterne udtrykker.
Nina og Bent sætter sig sammen for at se hvordan dette kan lykkedes,
Michelles Leverer et udtræk fra DRF Go! der indikerer status opdeling
samt geografisk opdeling – Både for springdommere og banedesignere.
Det er vigtigt at adskille springdommere og banedesignere, fra deres
uddannelse. Da det er 2 vidt forskellige måder man bliver henholdsvis Dspringdommer og D-banedesigner.
Men overordnet så ansøger og afholdes distrikterne disse kurser, dog
godkendes D-banedesigner og D-springdommer kurserne udelukkende
af udvalget samt fastsættelsen af underviser.
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Punkt på dagsorden
8

Rytterkategorisering

9

Rytterkategorisering
og start i LB/LA

Beskrivelse
Michelle har lavet et udkast på et nyt skema.
Skemaet er hermed godkendt og Michelle sørger for at få lavet nyheder
osv. på dette. Samt ønskes det indført i springreglementet ved næste
udgivelse af dette.
Der er pt. en problematik mht. at kategori 5-6 ryttere ikke kan ride LB/LA
til C-stævner, hvor den kun er åbent for kat. 1-3 eller 2-5.
Springudvalget mener der er et akut behov for at kigge yderligere på
dette.
Forslag:
- Teksten på DRF Go!, hvor der i dag under hver klasse skal
trykkes for at se de detaljerede oplysninger, skal være synlige fra
start af, så rytterne tydeligere ser dette.
- Ønsker at der i f.eks. en LB afvikles en form for U-klasseekvipager, der i princippet starter uden for konkurrence i klassen
og dermed ikke er en del af den officielle præmiering.
Michelle/Sportskoordinator vender med It-afdelingen om hvorvidt
dette bliver en mulighed i det nye DRF-EVENT, eller om hvorvidt
det er muligt at kalde det ”træningsstart” i den pågældende
klasse. Kan det nye DRF-EVENT takle dette? Og hvor langt er
det i udviklingen?

10 Officials der fylder 70
år – hvordan meldes
det ud og til den
enkelte?

Michelle/Sportskoordinatoren har fremsendt en skrivelse ud omkring
proceduren, alle er informeret.
Til orientering så kommer hvert disciplinudvalg ind over proceduren for
udsendelse af disse breve, så de har et mere personligt touch over sig, til
den enkelte official.

11 Unghestechampionaterne

Punktet udsættes til næste møde

12 Punkt 7 og punkt 17 fra
afd. sport mødet for
disciplinudvalgene
afholdt den 24/2-2015.

Punkt 7: Stævneplanlægning:
Springudvalget har prioriteret at få TEMA dage Øst/Vest for
springofficials, frem for en fælles officials dag med de andre discipliner,
og ser ikke et stort behov herfor.
Der afvikles refleksionsmøderne øst/vest for springofficials i efteråret,
hvor også TDerne inviteres.
Punkt 17: §23.5 i FB – sanktioner overfor klubberne.
I forbindelse med den nye udvikling af DRF-EVENT skulle det gerne blive
tydeligt i stævnesystemet, at hvis en rytter f.eks. ikke har betalt sin
rytterlicens eller hesten ikke er korrekt konkurrence registreret, så skal
der ”poppe en advarsel op”, der indikerer dette for stævnearrangøren.
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Punkt på dagsorden

Beskrivelse
Springudvalget afventer og ser hvordan dette kommer til at se ud i det
nye DRF-EVENT, da det var med i ønskerne for det nye system..
Springudvalget er dog enige om, at der skal indgås en dialog med
klubberne for at få gjort dem tydeligt opmærksom på, at det er vigtigt at
have øje for dette, så hvis stævnearrangøren bliver opmærksom på at en
rytter eller hest ikke er korrekt start berettiget, skal dette ikke blot
ignoreres. Overordnet handler det om at sikre en fair sport for alle.
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Punkt på dagsorden
13 Doteringsreglerne

Beskrivelse
De nye doteringsregler trådte i kraft den 1. april 2015.
Til Distriktsrådsmødet for distriktsformændene den 14. februar 2015 blev
der udtrykt stor utilfredshed omkring disse.
Springudvalget har i samråd med Michelle/Sportskoordinatoren derfor i
værksat følgende
1. Skriv til alle formændene omkring at vende tilbage med et par
klubber i hvert distrikt, for at der kunne laves yderligere
beregninger, så der kunne dannes et bedre overblik.
Status: Michelle er i fuld gang, desværre har kun 2 distrikter
meldt tilbage til tiden, og 1 distrikt efterfølgende.
2. Der er taget en dialog med DIF ang. at få udviklet et
spørgeskema, henvendt til springrytterne for at få et billede af
hvad springrytternes holdning er til dette.
Status: Michelle har haft møde med konsulent fra DIF vedr.
Projektbeskrivelse. Er stadig i indledende fase.
Springudvalget ændrer ikke noget, før der er et bedre overblik over
hvorvidt den kritik der er kommet, er i overensstemmelse med fakta.

14 Godkendelse af
Officials

15 Evt.

Distriktsformandsgruppen orienteres igen, Michelle/Sportskoordinatoren
sørger herfor.
Eva Ribersholt er hermed godkendt som C-Banedesigner af hele
udvalget.
Peter W. Jørgensen er hermed godkendt som C-Banedesigner af hele
udvalget.
Birgitte Kronborg er hermed godkendt som B-springdommer af hele
springudvalget.
Arne Tornby er hermed godkendt som C-Banedesigner af hele udvalget.
Bent(Springdommer ansvarlig) har sendt info vedr. Løsningsforslag til YR
og Junior udfordringer. Lars Pedersen/Elitechef for springning tager det
fremsendte med i det videre forløb.
Nina(ansvarlig for D-officials): Distrikt 12 har lavet et talent program for
ryttere på D-niveau på vej mod C- niveau. Der bl.a. omhandler Etik og
moral kursus, sportspsykologi kursus, samt en weekend hos en træner.
Det har skabt stor inspiration og god omtale, og springudvalget ønsker at
tage disse eksempler og erfaring med videre og brede budskabet til evt.
andre distrikter.
F.eks. er Lars Pedersen/Elitechef for spring i samråd med Kimi
Nielsen/Elitechef i dressur igang med at få lavet et talent program i
forbindelse med Sportsrideklubben Aalborg.
Der er ingen tvivl om, at det at blive ”udtaget” til noget, betyder meget for
særligt de unge ryttere…
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Punkt på dagsorden

Beskrivelse
Næste springudvalgsmøde- Michelle/Sportskoordinatoren laver en
Doodle., men mødet bliver i uge 24.
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