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Pararideudvalgsmøde 28.august 2021 kl. 11.30 hos Dansk Ride Forbund 

Deltagere: Jens, Nina, Mette, Henrik, Susie, Marianne og Helene (afbud). 

Dagsorden 

• Klassifikation 

Nina har været i dialog med både England, Tyskland og Norge 

Alle vil gerne hjælpe, men pt er der desværre igen lidt ind/udrejserestriktioner 

Vi har en stående aftale med Tyskland om 2 dage til oktober. 

De kandidater, der evt. kan blive uddannede til danske klassifikatører bør inviteres med som føl. Vi 

mener, der på sigt skal være et vederlag for klassifikatører. Samt kørsel og overnatning og skal 

dækkes. 

• Klassifikation SO? 

 

• Åben samling 

Datoer:  

25.9.2021 Vilhelmsborg  

2.10 -3.10.2021 Slangerupgård (evt. kun en af dagene, alt efter antal af tilmeldinger). 

 

Marianne skriver til Astrid og Annette, vedrørende udmelding omkring samlingerne til rytterne. 

Vi har et ønske om et evt. Teamsmøde med Astrid og Anette om mere ”alignment” mellem eliten 

og udvalget.  

 

• Landsmøde-formelle punkter; beretning, valg, konstituering 

Jens sender beretning til DRF og Parasport Dk. 

Henrik er på valg uden modkandidater og vælges ind for 2 år mere 

Konstituering udsættes til Helene kan være med. Evt. på Teams. 

 

• Økonomi  

Behandlet på lukket møde 

 

• Evaluering af cups samt DM og U25 mesterskab 

Det er et stort arbejde om at booke cups. Og har vi for mange cups? 

Admin. booker klubber til afvikling fremadrettet. 

Rammer de målgruppen efter hensigten? 

Efter de åbne samlinger, kan der dannes et bedre overblik over, hvor mange der er på hvert niveau 

og dermed passe til i cups’ne. 

 

• Overdragelse  

På Parasport Danmark hjemmeside: Håndbog for udvalgsarbejde. 

Ved tvivl eller spørgsmål kan Jens stadig kontaktes. 

 

• Evt 
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Mailadresse ændring af navn: para@rideforbund.dk? 

Arrangør til U25 DM for 2022-2024 – medtages i næste års stævneplanlægning (DRF) 
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