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Ansvarlig for  

Videre forløb 

 

 Info fra administration og formand 

 
JJ: Møde i elite-arbejdsgruppen på onsdag. Vi ved endnu ikke, om Peter vil fortsætte i arbejdsgruppen 
eller ej, og hvad strukturen fremadrettet skal være. Der står stadig muligheder åbne, så der skal lægges 
en plan fremadrettet. 
 
ASI: Ny landstræner i ponyspring offentliggjort – deltog hele weekenden i Herning til ponymesterskab i 
spring 
 
ASI: FEI pony-måling d. 5. april med 50 tilmeldte ponyer – heriblandt nogle militaryponyer.  

 

 Roller og ansvar i udvalget 

 

Hvem i udvalget arbejder med hvad? 
Der kan være emner og spørgsmål, der er hensigtsmæssige alene at rette til nogle af 
udvalgsmedlemmerne, så alle ikke bombarderes med mails. 
Et udvalgsmedlem skal også være Safety Officer (FEI) fremadrettet. 
 
Bud på ansvarsområder: 
Sanne: Godkendelse af prop. 
Line: Reglement & FEI 
Jan: Officials, stævnekvalitet 
HC: Officials & FEI 
Louise: Officials & Stævneplanlægning 
 
 

 

 Officials – uddannelse og officialsdag 

 
Alt om officials 
Nuværende udgaver af officialsuddannelserne ligger her: 
https://rideforbund.dk/officials/military/militarydommer 
 
Listerne på GO over officials gennemgås, da vi har en formodning om, at der står en del officials på, der 
ikke er aktive. 
 
Louise og HC kommer med et oplæg til revidering af officialsuddannelser og kurser til dette. 
 
Jan arbejder på en drejebog for banedesignere, der skal bygge springbaner til militarystævner. 

 

 Reglement 

 

Der har været udfordringer for Bornholm i forhold til tidsplan i henhold til det nye reglement. Vi er klar 
over, reglementet er kommet sent ud, så der kan være stævnearrangører, der uhensigtsmæssigt bliver 
”fanget” i nye regler, og det skal vi selvfølgelig prøve at løse bedst muligt for alle parter. 
 

https://rideforbund.dk/officials/military/militarydommer


Dansk Ride Forbund – Militaryudvalgsmøde d. 21. marts 2022 

 
 

 
  Side 3/4

  - 3 - 

LH: Der bør i højere grad fokuseres på, at begrundelser for ændringer i reglement begrundes, når en ny 
udgave frigives. 
Vi tror på, det kan afhjælpes ved et reglement med synlige rettelser, som kommer igen i 2023, 
kombineret med spørgetime og/eller samling for officials med information. 
 
Skal pkt. 81 udvides med muligheden for at afvikle med pause mellem dressur og spring, så spring ikke 
kun må afvikles efter dressur med i sammenhæng med terræn. 
Vi kigger på en mulig udvidelse af punktet. 

 

 Rangliste 

 

Line ser en udfordring med udregninger af ranglisterne speciel for jun/yr. 
 
Det gælder pt, at man som jun/yr får point for stævne/mesterskabstypen (EM, DM etc.) Afvikles det i en 
”alm.” klasse, er det placeringen i mesterskabet, der gives point for.  
Hvis man fx som jun/yr fx rider 2*, der samtidig er NM for jun/yr, får man altså point for NM – ikke for en 
international 2*. Afhængigt af antal placeringer i hhv NM og 2* kan der gives forskellige resultater til 
ranglisten.  
Det kan skabe lidt skævvridninger på ranglisten, fordi en junior kan få point i en seniorklasse, men ikke et 
NM for juniorer.  
Vi kigger på en eventuel tilretning til 2023, men er obs på, at det samtidig vil kræve en tilretning i Fælles 
Bestemmelser. 

 

 Turneringer 2022  

 
Store Hestedag bliver attraktivt her i foråret… slutspurten er sat ind for VM-holdturneringen. 
Skal vi satse på afvikling kun lørdag? Der er DM samme weekend, hvor terrænet afvikles søndag. VI vil 
ikke risikere at mangle officials og/eller hjælpere af den grund.  
 
Store Hestedag Cup:  
Hvordan gives der karakterer? Halve eller hele? Eller kan alle decimaler benyttes – fx 7,7? 
Vi præciserer, at karaktergivning foregår med hele og halve karakterer. 
 
Ligeledes præciseres det, at ponyer der starter i 80 cm og heste der starter i 60 cm, er ikke berettiget til 
rosetter. 
 
HC opfordrer til at cups og turneringer navngives med disciplin – fx ”Store Hestedag terræn cup” 

 

 Eventuelt 

 
Emner til diskussion med stævnearrangørerne: 
Hvad kendetegner god stævnekvalitet? Hvor skal der fokuseres? Er det bundforhold, parkering, 
forhindringer. 
 
Generel diskussion om forbedring af stævnepladser. Hvordan får man kommunikeret på den mest 
effektive måde om stævneplaser og stævnekvalitet. 
Skal der laves ”regler for”, hvilke klasser de enkelte klubber kan afvikle? Fx max 90 hos klub X  
Hvilke klubber kan afvikle 2*? Kan de understøttes via tilskud? Eller skal vi acceptere, at vi som nation 
opererer mest i 90 og 100? 
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LB: Unghestechampionat. Et finalestævne sidst på sæsonen, hvor bedst placerede hest i den aktuelle 
aldersgruppe vinder. Integrerede klasser. 4 års: 80 cm / 5 års: 90 cm / 6 års: 100 cm 
Behov for en roset og dækken til hver årgang. Line sender oplæg.  
 
Skal vi have militarydagen tilbage? For at fordre til dialog mellem ryttere og stævnearrangører. 
Få nogle ryttere til at komme med en liste over kriterier/elementer, der gør, at de vælger stævner til eller 
fra. 
Det kunne være et mindre møde med fokus på stævnekvalitet. Ryttere og officials/stævnearrangører i 
arbejdsgrupper ”hver for sig”. 
 
Herunder næste mødedato: 4. maj gerne noget i nærheden af Ringsted. 

 


