
 

 

Militaryudvalgsmøde 

21. september 2022, kl. 17:00 

DRF, Brøndby 

 

    

Til stede: 

Jan Juul (JJ) 

Hans-Christian Hovmand (HC) 

Line Bergmann (LB) 

Sanne Klarborg (SK)  

Louise Hededam (LH) 

 

Ikke til stede:  

Aliice Østergaard Petersen (AP) 

 

Fra administrationen: 

Susie Juhl 

Anne Silfwander 
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 Info fra administration og formand 

 
ASI: Aliice har i dag meddelt, at hun pga. fortsat stort arbejdspres og øget rejseaktivitet ønsker at træde 
ud af udvalget.  
 
Stillingen som ny elitechef i spring (og med ansvar for military) er opslået. 
Ændringer i DRF’s kommunikationsafdeling. Pt. ingen fastansatte. De 2 tidligere ansatte stoppede begge 
d. 1/9, og stilling bliver opslået i den nærmeste fremtid. 
Barselsvikar er retur til marts.  
 
LH: Der er et ønske om at få præciseret i udvalget, hvad det primære fokus for udvalgsarbejdet er?  
Er det fx flest mulige ryttere på lavt niveau, færre i ”midten” og få eliteryttere. Eller hvordan ser man 
sportens udbredelse? Hvad arbejder vi hen imod? INTERNT? 
 
LB mener, vi skal informere klubberne før efteråret 2023 om, at DM kommer i udbud, så de kan forberede 
sig og overveje, om der er ændringer eller tiltag, de skal iværksætte ifm. En evt. ansøgning. 

 

 Reglement 2023 

 
Der er indsendt forslag til reglementrettelser til militaryreglement 2023, som udvalget nøje har 
gennemgået 
 

 

 Stævner og cups 

 
-Status på Box4Rent:  
SK har været i dialog med langt de fleste finalister. Det er primært uheldige tilfælde, der har været 
afgørende for ekvipagernes manglende starter. 
Der skal næste år være minimum 14 dage mellem sidste kval. og finalen. 
Finalen bør gå på skift mellem øst og vest. 
SK foreslår point til alle gennemførte. 
 
-Status på Store Hestedag cup: 
HYP afviklede en flot finale. Stor indsats. Også godt arbejde af HC og Vicki med dommerjobbet. 
Det er stadig et ønske, at cuppen skal afvikles på D-niveau fra 2023.  
 
Indføres i bestemmelserne: 
Max 5 ekvipager pr. hold til træning. 
 
LB efterlyser generelt mere promovering af cups. Vi medtager det til ”den nye kommunikationsansatte”. 

 

 Officials – uddannelse og officialsdag 

 
-Officialsuddannelse, herunder beskrivelse af kompetencer.  
Oplæg ved HC og Louise – tages på næste møde 
 
Officialsdag.tages på næste møde. 
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 Møde og/eller samtaler med stævnearrangører 

Afvikles d. 4. februar 2023. 
 
Information om DM og nordisk så klubberne er forberedte og kan arbejde hen imod ansøgninger 

  Eventuelt 

Teams-møde d. 18/10 kl. 20.00 – emne: officialsdag 

 


