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Niels True 
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Pkt. Tema Indhold 

1 Nyt fra formanden 

 

• Positivt med mange gode stævner – og endnu bedre når det 
udendørs forsamlingsforbud ophører. 

• DRFs bestyrelse har på deres seneste møde d. 7/6-21 godkendt 
udvalgets ønske om et U25 mesterskab fra 2021. 
 

2 Har vi lært noget af Corona-stævner? 

 

• Rid og skrid stævner har været gode i den sidste svære periode, og 
vi glæder os til at vi igen må afvikle stævner med publikum og for 
hele familien. 

• Stævneafvikling hvor det fungerer godt at afvikle alle kategorier for 
sig, dvs. alle klasser med kat. 3 afvikles, derefter alle kat 2 osv.  

3 Reglement  

 

Forslag til rettelser 2022 

• Start før signal fra dommeren – eller for sent ved manuel tid. Ved 
elektronisk tid starter tiden automatisk – men det er svært ved 
manuel tid. Ved manuel tid skal rytteren have besked om at der er 
givet startsignal og nu er der 10 sek til start (speak).  

• Anvendelse af vandgrav – Liverpool: bredden på vandet må ikke 
overstige max bredden for oxer skal indgå i distriktsmesterskaber 
men der må ikke anvendes åben vandgrav.  

• Der skal ikke være åben vandgrav i Walber kval/finale. 

• Fejlfri tid (FEI overvejer at ændre pr påbegyndt sekund/en fejl) 
• Youngsterklasser. Forslag: der skal udskrives klasser til 5-6 års til 

flere stævner. Der skal kunne bruges klasser i svh. 1, 2 og 3 
(sværhedsgrad 3, dog kun 6 års) 

 
Rettet i reglement maj 2021 

• Doteringer rettes til henholdsvis hest og pony/children  
 
 

4 Udbredelse af kendskab til reglementer 

 

• SPR forsøger sig med en quiz vedr. reglementet 
• DRF overvej er at lave en kampagne med ”vidste du at…” vedr 

reglementet” for at skabe mere kendskab til det. 

5 Udvikling af sporten • Dialog om forskellige problematikker ved de stævnearrangører som 
har fået aflyst B-stævner.  

• SpringDanmark har nedsat en generel stævnegruppe, og det bliver 
spændende at høre, hvad de kommer frem til.  

• Efter sommer inviteres pony-arbejdsgruppen til møde igen 

6 Dommeruddannelse • Dommeraspiranter C2 må gerne dømme til og med svh. 3 
(mesterskaber undtaget) 

• Stildommerkursus udbydes til efteråret – også for ryttere med 
rytterkat. 5+6, så vi kan få flere til at dømme stilspringninger 

7 Definition af banetræning • DRF arbejder på at få lavet en klasse på GO der blot hedder 
BANETRÆNING så der ikke opstår tvivl om hvad det er.   
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8 Danmarks Cup • Sværhedsgraden fastholdes, da der skal være noget kvalitet i en 
Danmarks Cup 

9 Mesterskaber 2021 • Indendørs senior, junior, YR 2021 flyttes til Sønderborg 
Sportsrideklub og bliver således afviklet i uge 39 

• Walber Cup - Det skal tilstræbes at Walber Cup kval afvikles om 
søndagen, senest omkring kl 13.   

• Bestemmelser for U25 mesterskab er udarbejdet, og de bliver 
afviklet som U21, men 2 runde i finalen afvikles i S2* 

10 Næste mødedato D. 23/8-2021 i Korsør 

 
 


