
 
 

Dressurudvalgsmøde 

7. september kl. 17:30 

Kursuscenter Severin, 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 

 
SUJ: Pt. er der ingen kommunikationsafdeling i forbundet, da begge ansatte er stoppet pr. 1/9. Tidligere 
studentermedhjælper varetager SOMe-arbejdet, og ellers bidrager alle på kontoret. Der skal fremadrettet 
ansættes en kommunikationskonsulent.  
DRF’s arbejde med Ridehesten er ophørt – der samarbejdes nu med Zibrasport 

 

 Gennemgang stævnerapporter (rapporter fra sidste periode er vedhæftet mailen) 
Med fordel kunne nogle af kommentarerne og inputs til stævnets afvikling være håndteret før, samt under 
stævnets afvikling, i stedet for på bagkant. 
Det tages med på næste TD-møde at TD i samarbejde med klubben, så vidt det er muligt, skal finde en 
løsning under stævnet  
 
DU vil gerne have skrevet ind i reglementet, at dommer C (eller en substitut fra dommerteamet) deltager 
ved præmieoverrækkelsen ved mesterskaber.  

 

 Dommeruddannelse – især eksamen 

 
Kurser:  
Der planlægges, at der skal afvikles C, B, B+ på Sjælland her i efteråret, og et Blackhorse kursus i 
efteråret.  
Vi undersøger desuden, om der kan afvikles A, A+ og O dommer kursus på Vilhelmsborg til World cup. 
 
VI har fået endeligt ok til eksamen B, B+ og A på Blue Hors til november (indstillede indtil nu 4 x B, 2 x B+ 
og 1 x A). 
 
Der er fint flow i dommerstaben med avancement.  

 

 Reglement 2023 

 
Reglementsrettelser gennemgået – ingen større ændringer eller udfordringer. 
 
Diskussion vedr. bidløst (behandlet på lukket møde). 
 
Pauser: 
Ved klasser med mere end 15 starter, skal der indlægges en pause på min. 15 minutter. 
Ved klasser med mere end 30 starter, skal der indlægges 2 pauser på min. 15 minutter  
Pauserne skal fordeles med cirka lige mange ekvipager i mellem. 
 
Forrytter:  
Skal det indføres, at der kan benyttes en forrytter til DM? 
Det står alle frit for, og behøver derfor ikke at indskrives i reglement. 

 

 

 Stordommermøde 
 
Indhold: Rasmus Bagger – fælles med andre officialsgrupper 
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LIJE: video vedr. rollkur 
DRIF inviteres. Ole spørger til, om de har ønsker til emner til gennemgang. 
Måske et oplæg om stildressur. 
Kan noget materiale fra championaterne på hestene bruges til en gennemgang af kvaliteten af heste 
Hvorfor ser og fokuserer dressurdommere og trænere noget forskelligt? (Bjarne Nielsen) 
Diskvalifikationsgrunde. 
 
Dorte melder sig som tovholder på det (indholdet). 

 

 Mesterskaber 

 
94.2. Mesterskaber for ponyryttere  
Ponyryttere må deltage i alle ponykategorier, samt deltage med hest i juniormesterskaber.  
(Mette) 
Behandlet på lukket møde 

 

 Start udenfor konkurrence  

 
60.3 Særlige udelukkelser ved D-stævner. 
 
Ryttere, der indenfor kvalifikationsperioden har været til start ved B-stævner i sværhedsgrad 4 eller 
højere og/eller har opnået placering i sværhedsgrad 4 eller højere ved C-stævne, er udelukket fra start 
ved D-stævner. Udelukkelsen gælder ikke D-klasser ved C-stævner. Kan afviges ved afvikling af 
klubmesterskaber på D-niveau. 
 
Der ændres ikke på den nuværende paragraf.  
Som med alle regler, er det svært at gøre alle tilfredse, men intentionen er stadig, at det sikrer mere fair 
konkurrence på de enkelte niveauer. 

 

 Evt. 

Beskrivelse af procedurer for opfyldning i de forskellige turneringer. 

 
Susie laver en Doodle forud for næste møde 
 
”B-finale” for DM hold beskrives.  
SUJ laver udkast til 2023-reglement. 

 

 

 


