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Rideudvalgsmøde 10. marts 2021 kl. 19-20.30 på Teams 

Mødeleder: Jens 

Ordstyrer: 

Referent: Helene 

Punkter Ansvarlig Forberedels
e 

Referat 

Siden 
sidst 

Alle Opsamling 
på 

rytterhenven
delser  

Der er rytterhenvendelse ang løkketøjler til 
kandar- internationalt skal det godkendes. 

Nationalt skal reglementet evt rettes til. 

Kommuni
kation  

Jens/alle Aftale om 
kommunikati
on til og fra 

udvalget 

Udvalget svarer ikke på Messenger 
beskeder. Alle henvendelser går gennem 
DRF på  paradressur@rideforbund.dk  Nina sørger for 

at det bliver kommunikeret ud på vores FB 
sider.  

Tilpas-
ning af 

regle- 
ment 

Alle Er der 
ændringer/til

pasninger i 
reglementet? 

Vi vil præcisere regler ved hjælp af billeder 
af optømning/udstyr i reglementet i 2022.  

Vi henter billeder fra FEI og DRF sider.  
Vi opdaterer vores 2021 reglement med 

oplysning om at udstyr skal være originalt, 
medmindre andet står på testkortet eller er 
angivet som tilladt for alle i reglementet.. 

Den nye 
struktur 

Marianne/
Helene 

Gennemgang 
af ændringer 

og hvad det 
vil betyde for 

vores 
udvalgsarbej
de 

Der er meldt en ny sportsplan ud og struktur 
for at skabe en rød tråd i paradressuren.  

Der vil være indplacerings-talentsamlinger i 
efteråret. B-holdet bliver afviklet efter DM 

2021. 
Der vil fremadrettet være tre trin som 
udvalgte ryttere kan skifte imellem alt efter 

hestemateriale og rytter-skills 

DM Alle Planlægning 

af 
udvalgstiltag 

ved DM 

Rideudvalget laver cafébord igen –de fra 

Udvalget der vil, deltager. Vi har samme 
dommere som sidste år. 

Lands-
møde 

Jens Planlægning 
af 

Landsmøde 

Landsmødet rykkes til den 28.08 på Højris 
Ridecenter. Mette arrangerer mødet. 

 

Klassifi-

kationer 

Jens Planlægning 

af 
klassifikation

smuligheder 

Kim stopper som klassifikatør. Norge og 

Sverige vil gerne hjælpe os med 
klassifikation hvis vi har behov for det. Vi 

har i øjeblikket ca 10 ryttere på venteliste til 
nytestning og en del ryttere der står til 
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gentestning. Jens taler med Kim om 

rækkefølge af testninger.  
Vi skal overveje, hvordan vi kan få nye 
klassifikatører. Det er som udgangspunkt 

læger eller fysioterapeuter der kan blive 
efter et internationalt kursus og et føl-

ordnings forløb er uddannede Klassifikatører. 
Det er umiddelbart svært at skaffe og 
fastholde klassifikatører, vi vil derfor 

overveje at betale et vederlag for testninger, 
måske gennem øget rytterbetaling. Nina 

undersøger hvordan de holder på deres 
klassifikatører i landene omkring os. 

Økonomi Jens Præsentation 
af budget fra 
PD 

Vi har fået budget fra Parasport Danmark. 
Budgettet er et rammebudget og kan bruges 
som vi planlægger- der aflægges regnskab 

til forbundet efterfølgende. Susie undersøger 
hvilket budget vi kan forvente fra Dansk 

Ride Forbund og hvordan afregningen 
foregår dér.  
Vi holder budgetmøde d. 17.03.  

Helene indkalder 

TD Susie Har vi brug 

for særlige 
TD til 

parastævner 

Det er en idé at paradressur er en del af TD-

kurset, så de er kender parareglementet. 

Rotation-

DRF rep 

Susie Hvordan skal 

udvalgets 
DRF-rep 
rotere? 

Der er rotation i DRF hver 4. år. Helene og 

Mette er på valg i år og genopstiller. 

Emne til næste udvalgsmøde: Special Olympic hold – hvordan arbejder vi med dem 
i udvalget? Hvad kan vi hjælpe med. 
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