Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde de. 16. april 2016

Springudvalgsmøde
16. april 2016
10:00 – 12:00
Scandic - Kolding
Til stede:
Jakob (Formand)
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Per Nielsen (Bane designer ansvarlig)
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)
Nina Kaae (ansvarlig for D-officials)
Lars N. Pedersen (Elitechef springning)

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (referent)

Ikke til stede:
Kenneth Ernst
Hans Ley

Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat
Godkendt

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Stævnekontrakter ved. Sportschef Jan Stampe.
Jan deltager til det første punkt vedr. stævnekontrakter.
Der har været en del udfordringer mht. datoer for hvornår propositionerne bliver godkendt, de
bliver oftest indsendt til godkendelse 2 mdr. før. Men aftalen er 3 mdr. før. Så hvordan skal
proceduren være fremover.
Michelle
sørger for at Springudvalget foreslår, at dette bliver opprioriteret, og der bliver fulgt meget bedre op på, at få
skrive ud til dem ind til tiden, samt holde øje om alt bliver fulgt i stævnekontrakterne.
alle TD’erer Fremover sørger vi for, at DRF’s adm. Sender en Reminder ud, i god tid til stævnearrangøren,
sammen med evt. regne ark mht. doteringer og følger bedre op på hele proceduren.
Skriv ud til alle TD’er, at forberedelsesdagen nedlægges, (med mindre der er aftalt andet med
den TD-ansvarlige i enten dressur/spring). Her kommer Stævnerapporten fra tidligere i spil, og
det er nu TD’ers eget ansvar, at kontakte den pågældende klub.

4 Siden Sidst
Velkomst ved Formand – kort Referat fra sidste Afd. Sport Formandsmøde.
Lidt opsummering fra hver i sær.

5 Reglements drøftelser til udgivelse 1/6-2016
Gennemgået og enighed opnået omkring rettelserne.

6 Forespørgsel fra Distrikterne – vedr. Doteringer i andre metoder
end B0.
Emailen ses i Drop Boxen
Nej. Svar udformes tilbage til Distrikterne.
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Udsættes til
næste
møde

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

8 Forespørgsel fra Distrikt 14 vedr. brug af Officials
Behandlet på lukket møde.

9 Evt.
Vedr. Ranglisten.
Man uddeler championats nålen efter den aldersgruppe man er i. dvs. at selvom at vinder listen,
så foreslår springudvalget at uddelingen af nålen sker som skrevet.
Dette skal tages op i Afd. Sport.
C-klasser ved B-stævner
- Michelle har den 15. april udsendt en email til distrikterne, vedr. procedure for hvordan det
gøres. Vi afventer evt. tilbagemelding.
TD basiskursus den 9-10. april
- 13 aspiranter, forløb godt, der er mange gode emner.
Den 7-8 maj. Afholdes Springdommer aspirant 1 dommer.
- Der er pt. 13 tilmeldte.
Den 11. juni er der TEMADAG for D-officials på Holte Rideklub
- Nina er ansvarlig herfor.
Den 11.12. juni er der D-banedesigner kursus på EGUM rideklub
- Per er underviser, Michelle sørger for det praktiske.
Næste møde dato,
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