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Ansvarlig for  

Videre forløb 

 

 Nyt fra Formanden og administrationen 

 
Lisbeth siger, samarbejdet med admin. fungerer godt om fx TD-fordeling, reglement og udstyr. 
 
Kommissorier og funktionsbeskrivelser er jo opdaterede i foråret 2020, og når der kommer et nyt 
udvalgsmedlem, kan vi måske med fordel se på dem igen og overveje, om rollerne er korrekt fordelt, eller 
om der skal en form for rotation til. 
 
Ønske om årshjul for udvalgets arbejdsområder. Anne tager det med på Afd. Sport, da det jo langt henad 
vejen er det samme for alle disciplinudvalg. 
 
Status på kommunikation i DRF: Ingen afdeling pt. SoMe har været varetaget af vores tidligere 
studentermedhjælper, men vi forventer at have en ny ansat pr. 1. januar. 
 
Stævnestrukturgruppen har holdt 2 møder (og et TEAMS-møde). Der er enighed om at fjerne doteringer i 
ponysporten. 
 

 
 Gennemgang stævnerapporter (rapporter fra sidste periode er vedhæftet mailen) 

Gennemgået. 
 

 

 Dommerfordeling 2023 

 
Stævnekalender kan forhåbentlig frigives i næste uge, dernæst starter vi op. 
 

 

 Status på officials - herunder mentorer 

ASI efterlyser en beskrivelse af, mentorernes rolle. Hvem er de? Hvad skal de stå for/arrangere? Hvad er 
deres ansvar overfor de øvrige dommere? 
 
Kan vi bede overdommerne komme med deres input til, hvad de kan/vil bidrage til? Evt. i forbindelse med 
overdommermøde. 

  Godtgørelser til officials 

Behandlet på lukket møde. 
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 Officialsdag 

 

Planlægning er i gang. 

 

 Reglement og stævnekalender 

 
Diskussion om DM ponyhold. Der nogle af dommerne, der er kede af at skulle dømme så mange 
ekvipager. 
Den tager vi på et andet tidspunkt (foråret).  
 
Stævnekalender: behandlet på lukket møde. 
 
Udelukkelsen ved D-stævner er en omdiskuteret størrelse. Bestyrelsen er enormt positive overfor den, og 
det er nogle ryttere også, mens andre ryttere synes, det er et stort problem. Det handler stadig om, at 
mange stævnearrangører ikke ”udnytter” de muligheder, der er, når de udskriver propositioner. 

 

 Eventuelt  

 

Herunder næste møde: TEAMS onsdag d. 7/12 kl. 19:30 (opfølgning på officialsdag). 
 
Indføres i reglementet: Strop foran sadlen i reglement. Tøjlen må aldrig føres under stroppen. Det er 
diskvalifikationsgrund. 
 
Dommere:  
Charlotte Heinola udnævnes som B+ dommer 

 

 

 


