Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde 13. juni 2016

Springudvalgsmøde
13. Juni 2016
17:00-21:30
Dalum - Odense
Til stede:
Jakob (Formand)
Per Nielsen (Bane designer ansvarlig)
Nina Kaae (ansvarlig for D-officials)
Lars N. Pedersen (Elitechef springning)
Kenneth Ernst
Hans Ley

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (referent)

Ikke til stede:
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)
Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat
Godkendt

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden Sidst
Velkomst ved Formand – kort referat fra sidste afd. Sport formands møde.
Michelle
undersøger
hvad status er
på dette?

Springudvalget vil gerne have at der bliver kigget på den problematik, at Go ikke kan takle
efteranmeldelser.
Hvad er status på dette????
En dansk rytter kan tilmelde på danske heste i den svenske Tävlingsdatabase, hvordan kan det
lade sig gøre?
Der blev diskuteret herom.

Dette punkt er
yderligere
blevet udsat.

4 Fortsættelse af Hestevelfærdsprojektet
Se dropboxen for den email sportschefen har sendt, vedr. forslag til punkter der skal kigges på.

5 Klageskema til Springningen
Behandlet på lukket møde.

6 Forespørgsel vedr. at ride Cordeo v/ Nina Kaae
Nina har fået en forespørgsel om der må rides uden for konkurrence med en Cordeo.
Vi har fået en
forespørgsel
vedr. alternativ
optømning.
Michelle
sørger for
sammen med
Dressur t få
lavet en nyhed
til alle officials.

Optømning er obligatorisk, og det er ikke tilladt.
Desuden er ”Udenfor for konkurrence” er ikke lig med uden for reglement.
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7 Reglements spørgsmål
Bent har fremsendt følgende
springreglementet §366.2
Der skal findes
et ”navn” eller
”betegnelse”
for det
tidspunkt hvor
der ikke må
rettes mere i
startlisten.
Denne sendes
ud til afd. sport
og distrikterne.

Opdeling af ponykategorier
Ponyspringklasser opdeles i afdelinger, med 1 kategori pr. afdeling. Hvor der i en
kategori (nyt på tidspunkt for udskrift af endelig startliste) er anmeldt færre end 6
deltagere, kan kategorierne slås sammen - dog springer kategorierne efter egne
fordringer. Se Fælles Bestemmelser punkt 66.5
Fællesbestemmelser 66.5.4
Gælder ved alle stævneniveauer. I ponyklasser, hvor der ved den ordinære
anmeldelsesfrist ( tilføjes – spring se 366.2)i en kategori er anmeldt færre end 6
deltagere, kan kategorierne slås sammen efter følgende model:
Forslag fra Bent: Ordinære anmeldelsesfrist, bør ikke være gældende for springning,
men udskriftstidspunktet for den endelige startliste. Den skal vi have rundt til udvalget,
eller med på næste møde.

66.6. Start uden for konkurrence
Ryttere og/eller heste/ponyer, der er kvalificeret til en klasse/stævne, men på
baggrund af skærpede udelukkelseskriterier er udelukket fra klassen, kan med
tilladelse fra både dommer og TD starte uden for konkurrence dog max. 2 starter
pr. dag.
Skærpede udelukkelseskriterier giver anledning til forskellige fortolkninger.
Bent foreslår: at vi skriver, der i hvert fald bør gælde for spring, ”Ryttere og/eller
hest/pony, der p.g.a. rytterkategori eller kvalifikationer, ikke må starte i en klasse, men
ønsker at starte alligevel, kan søge om lov til at starte uden for konkurrence, tilladelse
skal gives fra både dommer og TD, dog max. 2 starter pr. dag. Der må aldrig startes i
højere svh. En du er kvalificeret til at ride.

8 Regler for distriktsmesterskaberne
Springudvalget
siger god for
det.
Den sendes
videre til afd.
sport.

Forespørgsel fra Distrikt 1 – dette bliver også taget op i andre udvalg, og kommer på afd. sport formandsmøde den
12. sept. 2016.

Hej springudvalg,
Sæsonen for distriktsmesterskaber er i fuld sving og vi har de sædvanlige problemer med især
ponyekvipager, der ikke er kvalificerede og prøver at kvalificere lørdag inden mesterskabet søndag,
problemer med ikke-0-stillede ponyer mm. Michelle har været en stor hjælp, men da man kan melde
holdet lige indtil lodtrækningen lørdag kl 18, kan vi ikke nå at checke alle i DRF.
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Når reglementet alligevel skal justeres 1/7-2016, kunne vi så få ind, at der er sidste tilmelding mandag
inden stævnet i lighed med DM:
391.1.Danmarksmesterskab (DM) i springning for seniorer
1.1. Kvalificerede DM i springning er åbent for ekvipager, der har gennemført sværhedsgrad 5 ved et B-,
A- eller CSI-stævne i kvalifikationsperioden. Rytter skal være min. kategori 5. Se punkt 324 vedr. alder.
Efteranmeldelsesfrist er mandag inden stævnets start.
Eller i det mindste at Distrikterne kan fastsætte sidste tilmeldingsfrist for distrikts- og
landsdelsmesterskaber? Og hvis ikke 1/7 er mulig, så 1/1-2017..
Mange hilsner,
Birgitte Kronborg
Formand D1
PS Vi (Henrik) er ved at undersøge muligheden for samme regel mht dressur..

9 Inhabilitet for springofficials
Dressurudvalget har nu kommet frem til et Kodeks for dressurdommere, og der er nu kommet en forespørgsel på,
om hvorvidt dette også skal laves for spring?
Hvad er springudvalgets holdning??
Springudvalget har drøftet emnet, og ser ingen grund til at lave sådan et kodes på nuværende tidspunkt.

10 Deltagelse i distriktsmesterskaber, når du har deltaget i DM eller
DRF-mesterskaber

Der sættes kryds ud fra kat 2 og kat. 3 med rettelse fra 1. jan. 2017
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11 Metode B7 - misforstås v / Nina
Metoden står forkert.
Resultatet registreres ikke såfremt man har fejl i 1 fase.
Har man fejlfri i 1 fase, så registreres resultatet selvfølgelig.
§351.1.10 skal ændres i formuleringen.

12 Ponyspringsport vedr. Græs/Sand
Behandlet på lukket møde.

13 Omkostninger ved stævner
Springudvalget mener at det er taget overhånd med at stævnearrangørerne påkræver boks til stævnerne.
Springudvalget ønsker at få stykket et regelsæt sammen om dette.
Der arbejdes videre med dette punkt.

14 MA klasser til et C-stævne
Vi foreslår at
Jan sender en
email ud til alle
distrikter.

Kan distrikterne selv beslutte at de ikke vil have disse klasser udskrevet til C-stævner.???
Forespørgsel er kommet fra en rytter.
Springudvalget ønsker at komme med til næste Distriktsmøde.
Springudvalget ønsker ikke at et distrikt kan begrænse et distrikt.
Springudvalget stiller til krav, at der er en MB2* ved alle C-springstævner.

15 Evaluering af Udendørs DM
Behandlet på lukket møde

16 Evt.
Næste møde dato, 7. sept. 2016
Der skal til næste møde, sættes et punkt på hvor vi skal diskutere reglerne omkring ærespræmier.
Michelle Kjær Petersen finder ud af hvem der bestemmer vedkommende der kommenterer fra Euro Sport.
Det er vores ansigt udadtil.
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