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Til stede: 

Jan Juul (JJ) 

Marlene S. Pedersen (MP) 

Sanne Klarborg (SK) 

Aliice Østergaard Petersen (AP) 

Line Bergmann (LB) 
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Fra administrationen: 

Susie Juhl 

Anne Silfwander 
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Ansvarlig for  

Videre forløb 

 

 Info fra administration og formand 

Store Hestedag cup får øgede starter pga VM-turneringen. 
 
Vi er lidt bagud i forhold til øvrige år på antal starter, men der er overvejende godt gang i vores stævner. 
 

 

 Officials 

 

Rekruttering af nye? 
Vi vil gerne lave små videoer, der skal vise officialsrollerne for at skabe en ”hype” om det. 
 
Kurser? TBB udskudt. Revurdering af fremtidige kurser. 
VI vil fortsat rigtig gerne afvikle kursus for TBB snarest. 
Kan vi tænke lidt kreativt og fx holde det i Sverige? 
 
Uddannelsesmateriale og forløb? 
Jan og Marlene kommer med et oplæg til næste gang. 
 
Statistik. 
Vi kan lave udtræk på dagsbasis over officials. På den måde ved vi hvilke officials der er aktive. Officials 
er selv ansvarlige for at kontrollere at de er påført korrekt på det enkelte stævne. 
 

 

 Reglement 

Forslag til ændringer 2022 er indsendt elektronisk fra rideforbund.dk.  
Der er indkommet forslag, der medtages til drøftelse af reglement 2022. 
 

 

 Terrænspringning som klassetype 

 

Vi laver en klassetype til reglement 2022. 
 

 

 Nationale stævner herunder koordinering 

 

Proces for koordinering 2022.  
Sendes ud samtidig med B-stævneansøgninger. Beskrives i udsendelse, at der kan holdes stævner 
samme weekend i 2 forskellige landsdele, hvis det er klasser op til 100 – over 100 må der ikke afvikles i 2 
forskellige landsdele. Fra 1* og op fordeles først. 
Vi kigger på uger og skriver, at vi går efter at afvikle en 2* hver måned. Alle skal melde ind med 3 
prioriteter. 
 
Teamsmøde for stævnearrangører – information via Teams, så vi sparer transport.  
Info om stævneplan, reglementer mm.  
 



Dansk Ride Forbund – Militaryudvalgsmøde d. 12. juli 2021 

 
 

 
  Side 3/3

  - 3 - 

Marlene og Sanne prøver at lave udkast til en mail, alle stævnearrangører kan modtage når deres prop. 
er godkendt - med info om tidsplan, officialskrav mm.  
 
Drøftelse omkring flere starter til nationale stævner 
 
Drøftelse vedr. max antal klasser (baner) pr. stævne 
 

 

 Rytterrepræsentant 

Vi vil gerne opsøge mere input fra ryttere til stævnerne, så til udvalgte stævner, vil vi forsøge fra admin. 
side at komme i dialog med nogle ryttere, der kan melde tilbage omkring positive oplevelser ved stævnet 
og forslag til forbedringer. 

 

 Cups 

Vi har indgået en aftale med HYP om afvikling af Finalen til Store Hestedag Cup 2021.  
Dommere i år er Hans-Christian Hovmand og Cecilie Eriksen 
 

  Eventuelt 

 

 
 Næste mødedato  

Blev ikke aftalt. 
 

 


