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Ansvarlig for  

Videre forløb 

 

1 Godkendelse af sidste referat 

Children: Hvordan får vi det ud og leve? Kan vi dele en klasse og kalde dem U16, hvor de 12-14 årige 
rider sv.grad 1 og de 15-16-årige rider sv.grad 2. 
Dorte og SUJ kigger på nogle egnede stævnearrangører, der kan afvikle et par ”prøve-stævner” i sommer 
(på C-niveau).  

 

2 Nyt fra Formanden og administrationen 

• Orientering omkring DM, aftaler med Jens Trabjerg: N/A 

• Resultatfrigørelse, forklaring omkring beslutningen: Bureaukrati. Og mange ”uindviede” 
forældre, der gav en skævvridning. Ponyen er hverken bedre eller dårligere, fordi der er lavet en 
administrativ handling. Vi opfordrer i stedet til, at der udelukkes på ekvipage-niveau frem for 
hest eller rytter. Det samme er justeret i reglementet under distriktsmesterskaber. 

• Ecco Cup – hvad er der aftalt? 
HERNING: Kat. 1 rider både fredag og lørdag - 2 afdelinger af samme klasse. De 18 bedste går i kür 
Kat. 2 rider lørdag. De 12 bedste går i kür.  
Af alle resterende er der i alt 32 starter på spil til trøstefinalen 
Fredag: ECCO kat. 1 og ”lille tur” for dem, der ikke skal ride ECCO 
Lørdag: ECCO kat. 1 og ECCO kat. 2, og lille tur der ikke skal ride ECCO 
Søndag: Finaler (kür) + PRM for de ECCO-starter, der ikke er gået i en af kür’ene 
På dem måde får alle 2 starter 

• Ansøgningsproces – TD ansvarlig og DU medlem pni/Anne 
-Vi har en mulig kandidat til en ledig stilling. Godkendes af bestyrelsen d. 16/3 
Anja har valgt at trække sig fra sin post i udvalget.  

 
3 Gennemgang stævnerapporter (rapporter fra sidste periode er vedhæftet mailen) 

• Følg op på formaterne. Nogle af dem er i mystiske formater… 
 

 
4 Budget og Økonomi 

• Gennemgang 
 

 

5 Eksamen 

• Mette og Anja orienterer fra afholdt dommereksamen 
Alle er bestået den teoretiske del, men skal i marken 1 eller 2 gange. 
Hedensted er et super sted at afvikle kursus. 
Max 10 til en eksamen, for at det kan forsvares rent kvalitetsmæssigt. 

• Skal vi have/eller, har vi en ensartet procedure for, hvordan man kommer videre i 
dommerkarrieren? Ja, den skal gerne beskrives i dommeruddannelsen. Kirsten og Mette 
sender udkast til SUJ til den rettede version af dommeruddannelse 

 

 6 Stordommer-møde - officials weekend 

TAGES PÅ NÆSTE MØDE 
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7 Turneringer  

• Bestemmelser omkring turneringer og kvalifikationskrav: Ingen ændringer i 2020. Afvikling 
af turneringer på C-plan er næsten på plads. 

 

8 Championat 

• Orientering (Kirsten og Ole) 

Dommere og berider er næsten på plads til kvalifikationer. 

Kursus afvikles d. 20/4 – videomateriale gennem Clip My Horse 

 

9 Introduktionskursus 

• Introduktionskursus 

Er ridekravet for lavt? Det blev hævet i 2018, og man er ikke automatisk sikret en status 

efter kursus.  

 

10 Dommeradfærd 

• Fortolkningen er forskellig rundt om i landet, lyder det fra klubberne. Vi kan ikke gøre andet 
end at opfordre til, at der bruges sund fornuft. Er dagen fyldt med pauser kan man fx nok 
godt håndtere 5 timer og 10 min.  

• -Vi vil gerne arbejde videre med at teste eksisterende dommere. På den måde kan vi 
dokumentere, hvis nogle dommere ikke dømmer godt nok. Vi kan sammenligne karakterer 
vha Equipe og bruge O-dommerne som mentorer/censorer. 
 

 

  

11 Evt.  

• Henvendelse fra D3 – Stil Cup. Definition i reglement. Nej til sv.grad 2 – Der begynder der 
at være øget fokus på bæring mm. i programmerne. 

• Dommernes funktionsområder – rettes 

 12 Næste møde 

På dagsorden: Kategorisering 

 

13 Eventuelt 

Lone Sneistrup overtager undervisningen i syd efter Anja Hjeronimus 

Bestyrelse og/eller udvalg repræsenteret ved mesterskaber? Ikke relevant og dårlig brug af forbundets 

økonomi. ASI tager den videre til bestyrelsen. 

STILDRESSUR: Kan dømmes af en uddannet berider (ikke kun en aut. Stildommer) 
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