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Springudvalgsmøde 
Dagsorden 

8. december 2020 
MS Teams 

 

    
Til stede: 
 
Jakob Leth 
Niels True 
Per Frid 
Lars Petersen 
Bo K. Møller 
Birgitte Tribler 

Fra administrationen: 
Kirstine Bjerre 

 
 
  
 Ansvarlig 

 

1 Nyt fra formanden 

- Kort opdatering fra Ponygruppemødet.  
- Rytterlicens – priser er lavet om.  
- Stævneterminer – planen er sendt ud. Der er meget få pony B-stævner. Vi skubber til nogle stævnearrangører 

og håber flere byder ind.  
 

 

2 Reglement 

- Kort opfølgning på reglement, som bestyrelsen vedtog det 

 

 

3 Kvalifikation til mesterskaber 

- Kan man kvalificere sig til mesterskaber i 2021 med den kalender der er vedtaget? 
 
Pony stævner  

Dato B-Stævne CSI 

7-10 januar Vejle Ask kat 1  

20-24 januar   Riders Baltic 

15-21 februar Riders Odense  

4-7 marts FRR Ask kat 1  

18-21 marts  Hedensted DM  

16-18 april Ask kat 1  
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7-9 maj Kolding aflyst  

27-30 maj  SPR Baltic 

11-13 juni Stevnstrup  

30 juli -1 august  CSC Baltic 

20-22 august SPR DM  

11-12 sept Riders Hold DM  

24-26 sept Hjallerup  

 
På baggrund af de få muligheder for kvalifikation ændrer reglementet så der, for ponyryttere, er flere muligheder for 
at kvalificere sig til både indendørs og udendørs mesterskaber.   

 
Udendørs 
 

 
 
Indendørs 
 

 
 

 

4 Officials uddannelse 

- Hvilke kurser er der i 2021 DK og FEI (Elite afd. Hjælper med FEI-uddannelser) 
- Aspirant 1 gennemføres så tidligt som muligt på året. D-dommer kursus afholdes ligeledes. 
- TD-basiskursus i april 
- Stildommerkursus forår/sommer x 2 
- Banedesignerkursus x 2 
- De ansvarlige sender forslag til weekender ind til administrationen så det kan planlægges og komme på 

hjemmesiden.  
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- Opdatering af uddannelsesmateriale efter der er kommet nyt reglement 
 

 

5 Drøftelse af ponysporten generelt 

- Opfølgning på mødet den 3.12 
- Mange gode emner og ideer blev drøftet og det gav god bund til en workshop. Den afholdes 17 januar 2021, 

enten fysisk eller på teams 

 

6 Temadag i januar 

- Agenda for de forskellige officials grupper 
- Både dommere og banedesignere mødes på TEAMS – forskellige emner berøres og der afsættes en time til 

refleksion.  

 7 Evt.  

 8 Næste møde 

- Onsdag 6/1 

 


