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Ansvarlig for  

Videre forløb 

 

 Nyt fra Formanden og administrationen 

 

Efter rotationsrunde/”valg” tager Per og Kirsten 4 år mere i DU       

 
Russisk-ejede heste udelukket fra konkurrencer (DRF følger FEI). DK har særregler omkring info/viden 
om ejerskab, så vi er et af de eneste lande, hvor al info om ejerskab er registreret hos en instans 
(SEGES). Andre lande har det registreret hos hvert avlsforbund – ikke samlet et sted. 

 
 Gennemgang stævnerapporter (rapporter fra sidste periode er vedhæftet mailen) 

 
Behandlet på lukket møde. 

 

 Dommerkurser 

 

Der er ved at blive planlagt kurser på flere niveauer. Vi skal have fysiske kurser i år fremfor Blackhorse. 
Den fysiske interaktion og sparring er ”tiltrængt”. 
 
Kirsten er ved at planlægge C, B, B+ i det jydske. 
 
A, A+ og O skal også planlægges. Gerne en hverdagsaften, så vi ikke spænder ben for 
stævnearrangørerne. 
 
IDOC/FEI kursus i Herning. 
Sikkert er det, at vi får 2 FEI pladser (forhåbentlig til alle 4, vi skal bruge).  
 
Der skal også planlægges eksamen til efteråret. B, B+ og A. Gerne alle på Blue Hors til efteråret. Mette 
går i dialog med Lene Mikkelsen. 
 

 
 Opfølgning, dommere 

 
Behandlet på lukket møde. 

 

 

 IT/Equipe (Paperless) 
 
Behandlet på lukket møde. 

 

 Officialstøj 

 

Hvordan får vi uddelt til dommerne? 
Skal det være via udvalgte stævner, opsamlingssteder, hvor de kan møde op? 
ASI og SUJ prøver at lægge en plan – man er altid velkommen i Brøndby. 

  Udstyrskontrol 
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Behandlet på lukket møde. 

 

 Status på cups 

Første kvalifikationer i næste weekend i både Bundgaard X Trolle og Catago Cup. 
Stor tilslutning til første kvalifikation i Stil cup og umiddelbart ingen udfordringer med den øgede 
aldersgruppe. 
Der er enighed i DU om, at 5. og 6. års elever også kan bruges som stildommere, så vi har dem at bruge 
også – udover de uddannede beridere.  

 

 Evt. 

SUJ går i dialog med Equipe om Stildressur-protokoller (der mangler mulighed for fradrag) 
ASI har været i dialog med Frederikshavn om afvikling af trøsteklasser indendørs til deres hold-
mesterskab. Alt ok – skal blot beskrives i prop. 
Til næste klubmail: Opfordring til klubberne om at bruge dommere på niveauet (SUJ) 
Næste møde (vi ser hen ad vejen om det skal være online eller fysisk): d. 6. juli 
 

 

 

 


