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Springudvalgsmøde 31 august 2020 
Dagsorden 

 

    
Til stede: 
 
Kenneth Ernst 
Niels True 
Hans Ley 
Jakob Leth 
Lars Petersen 
Bo. K. Møller 
Sigurd Nielsen 
Birgitte Tribler 

Fra administrationen: 
Kirstine Bjerre 

  
 
  
 Ansvarlig 

 
1 Nyt fra formanden    

Information om observationer fra diverse stævner vedr. udstyrskontrol, vaccinationer og diverse cups 

 
2 Nyt fra administrationen 

- Information om udstyrskontrollen samt drøftelse om hvordan man kan gøre det fremadrettet 
-  

 

3 Stilspringning til B-stævner 

Kravet om stilspring til B-stævner fjernes fra 2021. Det anbefales dog at stævnearrangører afholder en stilspring 

 
 

 
4 Mesterskabsansøgninger 

De forskellige ansøgninger blev vendt og indstilling til administration/bestyrelse blev lavet 
 

 5 Datoer for mesterskaber og CSI stævner 

 

6 Reglement 

- Metoder – hvor mange skal/bør stå beskrevet i reglementet. Vi beholder metoder i disciplinreglementet. 
Metode B6 udgår fra 2021 

- Drøftelse vedr. doteringer fra 2021. Vi fastholder de oprindelige regler fra før Corona 
- Drøftelse vedr. tidsplaner for ponyer.  
- Forslag: Synliggørelse af at alle ekvipager ud over 1-2-3 med samme antal fejl er lige placerede. 
- Det blev besluttet at reglen om at reglen fra Indendørs DRF mesterskab om at ponyryttere må starte to 

ponykat., children og juniorryttere kan også starte en ponykat, men ikke øvrige mesterskaber, også skal gælde 
udendørs 

-  
-        Metode C: 
368.21. Fejl omregnet til straftid  
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Fejl omregnes til strafsekunder, der sammen med ridetiden giver totaltiden.  
Der ikendes fejl således:  
Nedslag eller ben i vandet:  
Indendørs: 4 strafsekunder  
Udendørs: 4 strafsekunder 
Ulydighed 1. gang: Intet tillæg  
Ulydighed 2. gang: Intet tillæg, dog ”Udgået” ved B- og A-stævner  
Ulydighed 3. gang: ”Udgået”  
Fald/styrt 1. gang: ”Udgået”  
For hvert påbegyndt sekund ridetiden overskrider fejlfri tid: 1 strafsekund.  ( streges i reglementet) 
Hvis ridetiden overskrider max. tiden: ”Udgået”  
Det bemærkes, at 1. og 2. ulydighed kun straffes med den tid hændelsen  
tager. 
  
 
- Forslag: synlige dele skal være lyse når der rides med jakke. I tilfælde hvor der gives tilladelse til at ride uden 

jakke skal skjorten være med ærmer, ellers ingen restriktioner. 
- Hvis tiden glipper skal man have tid efter den bedst placerede (med samme antal fejl) 
- Til D-stævner er der ikke fremover krav om tidstagningassisten til dommeren. 

 
- Walber & Stutteri Ask Cup 

Enkelte ting i forhold til resultatopdatering skal ændres 
 
- Efteranmeldelse- fungerer godt for stævnearrangøren. Vi skal presse mere på for at alle benytter 

efteranmeldelse på Go.  
-  
- Ønske til Equipe om at dommer skal udfyldes før der kan tastes resultater i klasserne  

 

7 Udstyr 

- Gamacher til ponyer og FEI – FEI regler skal være de gældende ( billeder osv) 
- To tøjler – ingen bagstopper  - FEI reglen skal være gældende.  
 

 

8 Drøftelse af ponysporten generelt 

- Der blev talt om hvorfor ponysporten har det svært pt. Er det ren demografi, økonomi eller noget helt andet der 
gør sig gældende pt. Det blev aftalt at der skal laves en ponygruppe der skal se på forskellige punkter inden 
for ponysporten.  

 

9 Orientering vedr A-Dommermøde 

- Evaluering og opsummering på mødet 
- Dommeruddannelse/FEi Level 1 

 
 
 

 

10 Planlægning af Refleksionsmøder 

- Slut oktober/november hhv. Jylland og Sjælland 
- Påklædning skal diskuteret til reflektionsmøder 
- Fælles fortolkning af regler/beskrivelser 

 11 Evt.  

- Næste møde: november 
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