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Ansvarlig for  

Videre forløb 

 
 Godkendelse af sidste referat 

Ok 

 

 Nyt fra Formanden og administrationen 

Sportsudvalgsmøde: grund til skærpet definition af krav for et ridestævne – hvor mange skal der være til 
stede før et stævne er gyldigt? Der udarbejdes et oplæg til 2022-reglementet. 
GO-opgradering: vi kommer i mål om lidt. Back end bliver lettere. 
Online repmøde: hurtigt og effektivt. Måske man fremadrettet kan afvikle online hvert andet år.  

  Gennemgang stævnerapporter (rapporter fra sidste periode er vedhæftet mailen) 

N/A 

 
 Budget og Økonomi 

 

Behandlet på lukket møde  

 

 Status på turneringer 

 

Ny sponsoreret turnering. Planen er med start i 2022. 
I hører mere fra os, når vi ved mere.  
Ellers er vi klar til start på de øvrige turneringer.  

 

 C-klasser ved B-stævner, dommerbesætning 

 

Hvorfor er der kravet om, at dommerbesætning skal følge kravet for B-stævner?  
-Så det ikke tager hånd med flere C-klasser end B-klasser til et stævne.  
Rettes i reglementet: En TD må gerne fungere til 2 stævner pr. dag, hvis det er samme disciplin og 
samme arrangør. 
En C-klasse pr. dag til B-stævne 

 

 Paperless 

 

Det er muligt i henhold til reglementet, men vi har lovet at afvikle et kursus for dommerne, så de er klædt 
på, inden de bliver smidt ud i det.  
Teststævne i FVR, og evt. afvikling ved DM også. Vi skal dog klæde dommerne på inden! 
Vi skal have en tydelig kravspecifikation, som klubberne skal have information om. 

 

 Dommerkurser, online 

Evaluering: supergodt! Det er lidt vejen frem. 
Vi skal have et kursus for C, B, B+ i kalenderen.  
Fysiske kurser efter sommerferien. 
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 DM – udvalgsmedlemmer til stede 

 
Kirsten og Mette skal dømme. Lisbeth er TD. Per kan måske tage derop søndag. 
DM afvikles uden tilskuere, så der vil også blive begrænset mulighed for udvalgets deltagelse. 

 
 Stævnestruktur, status 

 
Behandlet på lukket møde.  

 
 Funktionsbeskrivelser 

De er blevet opdaterede og sendes ud snarest muligt.  
. 

 

 Stordommer-møde - officials weekend 
Hvem, hvad, hvordan? 
2. lørdag i januar. 
Evt. fælles oplæg for alle typer officials om formiddagen, men intet er fast. 
Indhold?? 
Alle tænker, så vi kan komme med noget mere konkret til næste møde.  
.  

 

 Dressurundervisere, Teams/Sharepoint 

Sharepoint kan bruges med ”fjernadgang” for underviserne, der ikke har en DRF mail. 
Alle logger på Teams til næste gang. 
 

 
 Ønsker fra afdeling elite 

 

Behandlet på lukket møde.  

 
 C-klasser eller B-klasser til vores holdmesterskaber 

Det skal være C-klasser med C-licens 
 

 

 Evt. 

 

OUT: henvendelser skal blot til DRF 
Opdeling af klasser for kat. 1 og 2 ved B-stævner 
Kat. 3 ponyer må ikke gå klasser for kat. 1 og 2. 
 

 
 Næste møde 

Send en doodle – slut juni 

 

 

 


