
 
 

Dressurudvalgsmøde 

17. februar 2022 

17:00 

Middelfart 

 

    

Til stede: 

Mette Müller (MM) 

Dorte Njor Larsen (DNL) 

Per Nielsen (PNI) 

Ole Hummelshøj (OH) 

Kirsten Søgaard (KS) 

Lisbeth Jespersen (LJ) 

 

 

 

Fra administrationen: 

Susie Juhl (SUJ) 

Anne Silfwander (ASI) 
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Ansvarlig for  

Videre forløb 

 

 Nyt fra Formanden og administrationen 

 
ASI: Årets official: Der er modtaget 6 indstillinger, og administrationen indstiller som tidligere oplyst 5 
kandidater til bestyrelsen. 
2021: 164.000 starter – et godt normalt år er på 220.000 starter. 
Flere nye klubber til optagelse til rep. møde. 
Fokus på uddannelse fordi det jo har ligget lidt stille (naturligt nok). 
Bestyrelsesmøde/seminar: Fokus på det nye FEI-ponymålersystem ift. det danske og sammenhængen 
imellem dem. Seminar med fokus på frivillighed med bl.a. eksternt og internt oplæg. 

 
 Gennemgang stævnerapporter (rapporter fra sidste periode er vedhæftet mailen) 

 
Positive stævnerapporter. Gode kommentarer og konstruktive bemærkninger i rapporterne. 

 

 D1 og D2 dommeres bookinger til stævner 

 

Herunder kommunikation til stævnearrangører vedr. ”god skik” for booking af dommer. 
SUJ sender forslag til ”nyhed”, der kan sendes ud i klubmail. 

 

 Status på officials 

 
Dommereksamener og nye B TD’ere 
C-dommer eksamen i Herning med 14 eksaminander. De afventer nu tildeling af censor til markprøver.  
Der er udnævnt adskillige nye B TD’er, som vi forventer bliver gode.  
Vi fordrer stadig til godt samarbejde mellem officials (dommere og TD’er).  

 

 

 Begrænsninger af antal starter i sv.g. 7-8 for heste – sv.g. 6 pony 

 

Flere stævnearrangører begrænser på antal starter i sv.grad 7 og 8, som er kvalificerende til 
mesterskaber. Nogle stævnearrangører påfører begrænser på antal starter i sv.grad 7 og 8, som er 
kvalificerende til mesterskaber. Vi forsøger med positiv dialog i 2022 og indskriver i dressurreglement 
2023, at der ikke må påføres begrænsninger i kvalificerende klasser på færre end 36 starter. 
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 Streaming 

Ny aftale med Zibrasport. Information om streaming skal føres ind på hjemmesiden, så der kan linkes 
hertil i stævnekontrakterne. 

 
 Indendørs DM 

Vi ser ingen berettigelse i et indendørs mesterskab. Det er samme fordringer, program, bane mm. 

 

 Status på dommerfordeling 

 

Det kører. Enkelte udfordringer med dommere til 2 stævner samtidig (ECCO og B-stævne i Århus). 

 

 Planlægning af landsstævner / distriktsstævner med turneringer 

 
Konflikt mellem B-stævner og C-stævner med fx attraktive turneringer. Vi vil gerne opfordre til, at man i 
koordineringen tager hensyn. 

 
 Må hjælpere prioriteres til stævnestart?    

 

Det må man ikke. 

 

 Evt. 
 

FEI dommer kursus:  
5* afsted hvert år 
Øvrige dommere (3 og 4*) skal afsted hvert 3. år (krav), hvor DRF betaler. 
Der kan også meldes til kursus med egenbetaling, men det skal til enhver tid ”godkendes” af DRF. 

 

 

 


