Springudvalgsmøde
6. februar 2015
16.00
Dalum - Odense
Til stede:
Per Nielsen
Jakob Leth
Kenneth Ernst
Bent Schultz
Nina Kaae
Birgitte Tribler

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (referent)

Ikke til stede:
Hans Ley
Kenneth Ernst
Lars Pedersen
Lars Trier
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Dansk Ride Forbund – Springudvalgsmøde den 6. februar 2015
Ansvarlig for
videreforløb

1 Godkendelse af sidste referat
Godkendt

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst
Velkomst ved Formand Jakob.
Bordet rundt

4 Status på TD
Birgitte og
Michelle laver
en fælles
udmelding på
email, i samråd
med TD
ansvarlig i
Dressur.

TD fordelingen for A og B stævner er stort set færdig for april 2015 – marts 2016.
Birgitte og Jakob har aftalt at mødes med den TD ansvarlige i Dressur, i nærmeste fremtid, for det
fremadrettede forløb.
Der har været en diskussion blandt TD’erne omkring arbejdstiden, dette skal undersøges og afklares.
Udvalgets holdning er, at en TDer kan ikke selv kan beslutte om der er behov for 2 TDer eller ej. Vi
laver en fælles email, der udsendes mht. dette.
Vi afklarer særskilt denne 10 timers regel, med de implicitte.
Udvalget ønsker fremover, at ændring af status på TD og alle springofficials, skal være Udvalget som
beslutter dette, og ikke enkelt personer.

5 Bane-designer afregning fremover.
Behandlet på lukket møde

6 Status på Bane-designerne
Der har i januar været afholdt Bane-Designer Temadag på Egum Rideklub.
Michelle og
Nina prøver at
arbejde på
materiale til en
artikel på DRF
SPOT om
hvordan det har
været at være
på D-officials
Tema dage.

7 Status på D-officials Tema dage
Succes men for få deltagere.
Der bliver krav om at D-officials skal minimum hver 3 år være deltager på en Tema dag for D-officials.
Der blev aftalt at der på hjemmesiden, skal lægges nogle standarder ud på baneskitser.
Der var en snak omkring hvordan man kan synliggøre hvilke D-officials der ønsker at komme videre,
denne snak bliver taget op på senere tidspunkt igen.
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Michelle
snakker med
Kommunikationsafdelingen
omkring dette.

8 Hvad gør vi fremadrettet mht. tilmeldinger til mesterskaber?
Set i lyset af det indendørs DRF mesterskab, hvor reglements forskrivelse ikke blev overholdt mht.
tilmeldinger. Må dette ændres for resten af året.
Beslutningen bliver sådan, at mandag inden stævnet senest kl.20:00, skal tilmeldingen til stævnet
senest være sket til forbundet. Live skal være optaget. Klassen er låst derefter.

9 Skal man kunne ride uden for konkurrence i LB/LA –
Træningstur til nedsat indskud?
Tages op på næste afd. sportsmøde for formændene den 24/2-2015.

Michelle laver
et udkast.

10 Rytterkategorisering
Jakob har haft møde med Trine fra Adm. Vedr. det sidste stykke arbejde på kategoriseringen.
Skemaet på side 21 skal omformuleres, så det bliver mere læseligt.

11 Kvalifikation til indendørs DRF mesterskab for Children
Reglerne i forhold til kvalifikationsreglerne for henholdsvis indendørs og udendørs er pt. forskelligt.
Denne skal gennemgås til 2016 reglementet, men forbliver uændret for 2015.

12 Championatsbestemmelserne for 2015
Tages op på email, skal sendes til resten af udvalget samt Lars P og Lars T.

13 Evt.
REP mødet 2015, Michelle kommer med info så snart det er givet.
Refleksionsmøderne i foråret springes over, der bliver afholdt TD temaaftenerne.
OBS! Det skal pensles ud, at refleksionsgrupperne også er for D-officials.
Næste springudvalgsmøde- Vi laver en Doodle.
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