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Springudvalgsmøde 
Dagsorden 

6. januar 2021 
MS Teams 

 

    
Til stede: 
Jakob Leth 
Per Frid 
Birgitte Tribler 
Niels True 
Hans Ley 
Sigurd Nielsen 
Bo K Møller 

Fra administrationen: 
Kirstine Bjerre 

 
  
 Ansvarlig 

 

1 Nyt fra formanden 

- Svær tid for stævner i Corona – i særdeleshed ponystævner da der i forvejen er få. 
- Indendørs DM for U18, U21 og Senior flyttes, men den nye dato kendes endnu ikke 

 

 

2 Reglement 

- Vi kigger på muligheden om at indføre et U25 mesterskab 
Vi har en gruppe ryttere som ikke er på Senior-niveau endnu – og de mangler et mål. Derfor ville det være 
godt med et U25 DRF mesterskab udendørs. Baggrunden for dette vil være fastholdelse af ryttere i 
aldersgruppe 22-25 år 
Det drejer sig om ca. 25 ryttere. Dette bliver foreslået bestyrelsen  

 3 Ny hjemmeside 

Går i luften mandag 11 januar. Rideforbund. Dk og Go bliver samlet. 

 4 Officials fordeling 2021/2022 

Ingen kommentarer til fordelingen 

 

5 Stævner i Corona tid 

Hvordan opretholdes motivationen i corona-tid uden stævner og træning. Kunne landstrænerne komme på banen 
med gode råd og opmuntring til træning? 
 

 

6 Officials uddannelse 

- Hvilke kurser er der i 2021 DK og FEI 
- Dommer:Aspirant 1 kursus i kalenderen (24-25 april) D-dommer kursus i efteråret 
- Banedesginer: D-banedesigner kursus i foråret april/maj, efterfølgende C-banedesginer kursus og samme 

omgang til efteråret. Evt kunne den teoretiske del være på TEAMS og derefter en praktisk når stævner åbner 
op. 
-Opdatering af uddannelsesmateriale efter der er kommet nyt reglement 
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7 Drøftelse af ponysporten generelt 

- Gennemgang af emner til den 17.1 
- Aflysning af mødet den 17 grundet de nye restriktioner. Vi mødes igen så snart det er muligt at mødes fysisk.  

 

8 Temadag i januar 

- Endelig agenda for de forskellige officials grupper 
 
Agenda for springdommerne og banedesignere 16.1.21: 
  9.30 – 10.30 Refleksion 75 personer 
10.30 - 11.00 Reglementsændringer 
11.00 – 12.00 Refleksion 75 personer 
 
 

 9 Evt.  

Ingen punkter til eventuelt 

 10 Næste møde 

Næste møde bliver TEAMS 19/1 

 


