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Pararudvalgsmøde Referat EKSTERNT 
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Brøndby 

 

    

Udvalg: 

Nina Faxe 

Henrik Jørgensen 

Rikke Juul 

Mette Gammelby - online 

 

 

DRF: 

Caroline Güldner 

Anne Silfwander - online 
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 Organisering af udvalg, herunder rolle og opgaver 

Opfølgning på udvalgets roller og opgaver - alle har godkendt.  
 

 

 ParaCup, status og information 

De to første kval. er gået godt. Der er god tilslutning.  
Ønske om kür i turneringen, forsøges løst på anden vis. Vi vil opfordre til at der til stævner udskrives en 
kür-klasse en gang imellem eller at der planlægges kür-træning i klubberne.  
 

 

 Officials 

Der sendes to danske officials på kursus for at blive para-stewards, lige så snart der kommer dato for 
næste kursus fra FEI. 
Alle officials der ønsker at komme videre i systemet, skal kontakte administrationen direkte. Vi har et stort 
ønske om flere dommere der kan dømme internationale paraklasser, så der kommer mere variation.  
Der igangsættes minikursus for dressurdommere, så dommerne er bedre klædt på til at dømme 
pararyttere.  
DRF Dommerkurser optimeres hurtigst muligt ift. information om para.  
 

 

 Budget 2022 

Budgettet er med på førstkommende styregruppemøde.  
Budget 2023, budgetteres med rosetter i kvalifikationerne på turneringen, samt evt. ærespræmier til 
finalen.  
Der gives ikke tilskud til stævnearrangøre til afvikling af Para Cup og ej heller til vores mesterskaber. 
 

 

 Integrering i andre discipliner, obs på sikkerhed 

PD og DRF har været i dialog vedr. sikkerheden i integrationen af para i andre discipliner end dressur, 
særligt spring og military. På alle fremtidige testkort, vil der vil der stå følgende:  

- Kandar (ikke gældende i spring og military) 
- Løkketøjler (ikke gældende i spring og military) 

Para i distance undersøges nærmere.  
Para i springning undersøges nærmere.  
 

 

 Udbredelse generelt 

Para og Special Olympic videreformidles til DRF rideklubber via administrationens udviklingskonsulenter 
som er i tæt kontakt med rideklubberne.  
Vi opfordrer rideklubberne til at lægge Para Procentklasser til deres dressurstævner. Her skal informeres 
om, at der nogle gange er meget få starter, men at klasserne har en meget stor betydning for dem som 
starter.  
 
I 2023 vil vi gerne afvikle arrangementer/samlinger i samarbejde med klubberne, for bredden i 
pararidning. Målet er at styrke sammenholdet og for nye pararyttere, at møde nogle af de andre ryttere. 
Her skal bl.a. være plads til erfaringsudveksling, sparring og teambuilding, evt. træning først og noget 
socialt uden hest efterfølgende (evt. input til dette fra rytterne på Parasportens dag).  



Dansk Ride Forbund – Paraudvalgsmøde den 13. juni 2022 
 

 
  Side 3/3

   

Parasportens Dag er i starten af oktober og her skal bredden i pararidning repræsenteres – drøftes på 
udvalgsmøde d. 11. september. 
 

 

 Klassifikation og testkort 

Reglementsændring vedr. klassifikation for 2023 foreslås: Det skal være en mulighed at søge om en 
national klassifikation, hvor PD og DRF, i hver enkelt tilfælde, vil vurdere, om personen skal have lov til at 
blive re-klassificeret nationalt.  
Testkort varetages af PD administration.  
Re-klassifikation afholdes d. 13. august 2022 i Jylland – lukket for tilmelding.  
Der arbejdes fortsat på at vi kan få en markering i Equipe, som viser at man er pararytter.  
Der udfærdiges en flyer (eller lign.) ifm. FAQ, som ny-klassificerede ryttere kan få udleveret/tilsendt ved 
klassifikation, så man derved får et mini-kursus i pararidning.  

 

 

 Reglement, herunder udvikling og tilpasning af nationale dressurprogrammer 

Forslag om nye nationale dressurprogrammer, med fokus på skridt. Der laves på nuværende tidspunkt 
ikke yderligere nationale dressurprogrammer.  
Præmieoverrækkelse til DM og DRF-Mesterskaberne beskrives i reglement for 2023.  
Reglementsrettelser skal indsendes via formularen på rideforbund.dk  
 

 

 Special Olympics 

Indtil andet er aftalt i styregruppen, vil Special Olympics varetages af PD.  
PD arbejder på at udfærdige en One-pager til DRF vedr. Special Olympics i Rideklubberne.  
Der er udtagelse til World Games i Berlin i 2023, d. 26.-28. august 2022.  
 

 
 FAQ til rideforbund.dk 

Der arbejdes videre med FAQ.  
 

 

 Eventuelt 

I 2023 har DRF en stand ved følgende arrangementer, hvor det kan være relevant for udvalget at deltage 
ift. udbredelse af pararidning:  

• Store hestedag 

• Roskilde Dyrskue  

• Landskuet i Herning  
Der arbejdes på indslag om pararidning til Hillerød Horseshow.  
 

 
 Punkter til næste møde d. 2. august 2022 – Teams, max 1 times varighed.  

Reglement vil være det primære fokuspunkt.  
 

 

 

 


