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Referat Pararudvalgsmøde 

26. april 

19:00 

TEAMS 

 

    
Udvalg: 

Nina Faxe 

Henrik Jørgensen 

Rikke Juul 

Mette Gammelby 

 

 

DRF og PD: 

Caroline Güldner 

Anne Silfwander  

Jonas Schmidt Christensen 
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 Organisering af udvalg, herunder rolle og opgaver 

Organisering:  
Udvalgets arbejdsområder er nøje beskrevet i kommissorium, og de største fokusområder er uddannelse 
af officials, klassifikation, reglementer, cups samt udbredelse og integrering af pararidning i øvrige 
discipliner. Elitearbejde er ikke en del af udvalgets arbejdsområder 
 
Styregruppe Dansk Ride Forbund/Parasport Danmark:  
Den nedsatte styregruppe består af:  
Fra DRF: Anne Silfwander, Anne-Mette Binder, Morten Rodtwitt 
Fra Parasport Danmark: Ivan Løvstrup, Michael Møllgaard Nielsen.  
Styregruppens primære formål er at definere følgende:  

Hvilken vej skal vi gå? 
Hvordan skal vi tildele økonomiske midler?  

 
Fagpostkasse 
Para fagpostkassen skifter sit navn på e-mail fra ”DRF Paradressur” til ”DRF Para”. E-mailadressen er 
stadig para@rideforbund.dk  
Denne skal benyttes af udvalget, stævnearrangøre og ryttere.   
 
Roller i udvalget:  
Rollefordeling i udvalget kan ses på rideforbund.dk.  
 

 
 ParaCup, status og information 

Kirstinelund Sportsrideklub afvikler finalen i Para Cup i sidste kvartal af 2022. 
 

 

 Officials 

Teknisk delegerede (TD) 
Vi oplever, at der indimellem kan mangle information om forskellene på at være TD i paradressur vs. 
dressur. Det arbejder vi på at udbrede fremadrettet 
Hvis officials gerne vil være para stewards skal de kontakte para@rideforbund.dk, så sættes der gang i 
processen.  
 
Dommer:  
Stævnearrangører oplever at blive mødt af dressurdommere, der ikke vil dømme paraklasser. En 
eventuel uvidenhed og usikkerhed hos dressurdommerne om det at dømme paradressur vil blive 
afhjulpet via et onlinekursus. Der laves et mini introduktionskursus til at dømme paradressur, så flere 
dressurdommere kan dømme paradressur og dermed føler sig bedre klædt på til det.  
 

 
 Budget 2022 

Udkast til budget er undervejs.  
 

 

 Integrering i andre discipliner, obs på sikkerhed 

Orientering fra tidligere Sportsudvalgsmøde  
- Udbredelsen af para til andre discipliner er blevet nævnt til Sportsudvalgsmøde. Her blev det 

gjort klart at der er en udfordring fra de andre udvalg ift. sikkerheden ved de hjælpemidler 
rytterne er godkendt til, særligt i springning (fx løkketøjler og kandar).  
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Vi vil gerne nå til at alle pararyttere kan benytte deres testkort/hjælpemidler i alle discipliner. For at få 
noget sparring på pararyttere i springning skal der kigges på hvordan det fungere i andre lande. Et 
løsningsforslag kan være at nogle hjælpemidler slet ikke er tilladte i springning og at der her skal benyttes 
alternativer til pararytternes tildelte hjælpemidler.  
 

 

 Udbredelse generelt, herunder Onepager fra PD 

Onepager fra Parasport Danmark – her følges op af Parasport Danmark.  
Para tages med til klubberne af DRF Udviklingskonsulenter. Special Olympics er meget bredt.  
Parasport Danmark og DRF får arbejdet sammen og finder ud af hvordan vi generelt kan bruge hinanden 
til sparring.  
 

 

 Klassifikation og testkort 

Klassifikation:  
Parasport Danmark arbejder på at samle nationale og internationale masterlister til én liste og inkludere 
hvilke hjælpemidler rytteren er klassificeres til.  
De nye klassifikatører gør det rigtig godt – hvis efterspørgsel på klassifikation er stor kan der muligvis 
afholdes en (ekstra) dagsklassifikation hen over sommeren. 
 

 

 Reglement, herunder udvikling og tilpasning af nationale dressurprogrammer 

I det nuværende tillæg må 4 års gå til og med svh. 3 i grad 1, 2, 3.  
Dette skal rettes til, at 4 års må gå til og med svh. 2 i grad 1, 2 og 3. Dertil skal der tilføjes at 5 års må 
starte til og med sværhedsgrad 3 i alle grader. Dette er ikke tilladt på nuværende tidspunkt, men da 
sværhedsgraderne i paradressur ikke kan sidestilles med sværhedsgraderne i raskridning, er det 
nødvendigt med en specificering, så grænserne bliver tilsvarende til niveauet, de unge heste må gå i 
raskridning.  
Forslag til reglementsrettelser 2023 skal indsendes via rideforbund.dk  
 

 

 Mesterskaber, ny struktur 2022 

Vi glæder os til årets mesterskaber og til at se den nye mesterskabsstruktur.  
 
Medaljer 
DM Grad 1, 2 & 3 (DRF: Guld, sølv, bronze. DIF: Guldmedalje) 
DM Grad 4 & 5 (DRF: Guld, sølv, bronze. DIF: Guldmedalje) 
DRF Mesterskab U25 (DRF: Guld, sølv, bronze) 
 
Dommere 
U25 DRF Mesterskab – der er styr på dommere og arrangør er informeret. 
 

 

 Special Olympics 

Vi er inviteret til Special Olympics idrætsfestival i Kolding, denne videresendes til udvalget. Mette er der 
noget af tiden, til at hjælpe med selve afviklingen af ridning til festivalen.  
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 FAQ til rideforbund.dk 

Der laves en Para FAQ både til stævnearrangøre og ryttere. Der er sendt et udkast til de spørgsmål der 
oftest bliver stillet. Denne sendes til hele udvalget, hvortil man kan tilføje spørgsmål og svar, som evt. 
mangler.  
 

 

 Eventuelt 

De manglende udbetalinger af doteringer fra de sidste par års turneringer håndteres af Parasport 
Danmark. Der laves et overblik over manglende udbetalinger.  
 
Heslegård lægger gerne lokaler til klassifikation og lign. aktiviteter i fremtiden. 
 

 

 Punkter til næste møde samt dato 

Nationale programmer. 
 

• Mandag d. 13. juni kl. 18:00 – Hos DRF i Brøndby. 

• Tirsdag d. 2. august kl. 19:00 – Teams møde af max 1 times varighed.   

• Søndag d. 11. september kl. 11:00 – Fysisk møde et sted på fyn - fokus på reglement.  
 

 

 

 


