Sportsudvalgsmøde
Torsdag d. 28. maj 2020 kl. 17:00
TEAMS

Til stede:
Jakob Leth (Spring)
Per W. Nielsen (Dressur)
Ole Jessen (Distance)
Tina K. Foldager (TREC)
Jan Juul (Military)
Eva Iversholt (Bredde)
Lise Berg (Volti)
Jens Kryger Nielsen (Para)

Fra administrationen:
Anne Silfwander
Susie Juhl

Ikke til stede:

Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
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Dansk Ride Forbund – Sportsudvalgsmøde d. 28. maj 2020
Ansvarlig for
videreforløb
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Opfølgning på referat fra d. 20/2 2020
N/A

2

Information fra administrationen
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•
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Generel status:
Vi arbejder gennem DIF, men lobbyer pt også direkte gennem en idrætsordfører i folketinget.
Det er tolkningen af forsamlingsforbuddet, vi arbejder på, da det er det, der spænder ben. Stor
forskel ml. ”hverdag” og arrangementer.
Vi har også hørt lidt for de samlinger, der har været i eliten. Vi ”straffer” ikke de arrangører, der
evt. holder træninger, samlinger el.lign., selvom de overtræder forsamlingsforbuddet. Det er op
til de enkelte. Vi kan bare ikke sige god for stævner, hvor vi dels står til regnskab (som
afsender).
Også problematisk at de forskellige lokale politikredse tolker forskelligt.
Task Force
Vi har forsøgt at ringe til alle DRF’s rideklubber for at rådgive om muligheden for hjælpepakker.
I samme ombæring har vi spurgt til rideskoler, og hvilken konstellation de evt. har elevskole
under (driver klubben/drives elevskolen privat). Vi har ca. 230 DRF-elevskoler
#aktivesammenhverforsig
Der er samlet 500.000 ind, så hvert distrikt får omkring 40.000,-. Beløbet fordeles til
elevskolerne i distrikterne efter ansøgning.
Stævneplanlægning resten af 2020 (478 stævner aflyst pt)
Over 400 af disse stævner er i spring og dressur
Vi har netop sendt forslag til stævneplanen til PNI og JL i dag, så vi forhåbentlig er klar til noget
omkring Grundlovsdag, hvis det bliver nødvendigt.
Det er ikke alle klubber, der har måtte aflyse stævner, der har budt ind på ”erstatningsstævner”.
Mesterskaber, turneringer og cups – status
Vi fokuserer stadig på mesterskaber og cups og håber det kan lade sig gøre at afvikle
Cups er nok allerede indstillet i både distance og TREC
Bredde har forlænget, så kvalifikationer i år tæller med til finalen i 2021
Vi er udfordrede på cups på C-plan i dressur, fordi vi stadig ikke kender stævneplanen for Cstævnerne. Også mht dommere, som er beriderne, der dømmer i stil.
Ryttermærkernes fremtid
N/A
VM-turnering 2022
Stadig kun på tegnebrættet. Turnering på tværs af alle discipliner, som går på
lavt/breddeniveau.
OneDrive og Teams
Vi er jo blevet gode på Teams, men får vi brugt OneDrive i udvalgene?
DIF Udviklingsprojekter
Kurser og aktiviteter resten af 2020
Kan I hver især, af hensyn til budgetterne, i udvalgene prøve at udarbejde en plan over, hvad
der skal afvikles af aktiviteter resten af 2020 og i samme ombæring, om noget forventes at
skulle flyttes til 2021.
Orientering fra bestyrelsen – referat fra sidste møde kan findes her
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Der er selvfølgelig stille. Vi aflyser mange stævner, men der bliver ”redet” cyberridt” i stedet. Vi
laver lidt administrativt i stedet, som fx at rette stævnemanual mm.
Cyberridt skal ikke fortsætte efter Corona, så det ender med at vi udkonkurrerer os selv. Det
kan bruges som markedsføring af disciplinen, men ikke så meget mere.
Stævneplanlægning fremadrettet: Vi ser så småt aflysninger frem i tiden også desværre. Men
der er heldigvis stadig arrangører, der gerne vil melde sig til at afvikle.
Military
Vi har kigget på, hvor mange mand der rent faktisk skal tit for at afvikle stævne. Det er mange.
Ml. 43-77 hjælpere pr. klasse. Så det er bidende nødvendigt, at forsamlingsforbuddet tolkes
anderledes.
Vi har allerede meldt ud, at 2 af årets mesterskaber flyttes til senere på året.
Det er nok nødvendigt, at stævnekalenderen revurderes helt og tage udgangspunkt i
mesterskabsdatoerne og så arbejde bagud derfra.
St. Hestedag Cups kan forhåbentlig afvikles. Måske noget tilsvarende på andre niveauer?
Hvis selv St. Hestedag ikke afvikles i september, har andre arrangører tilbudt at overtage
finalen.
TRYG-fonden har indvilget i at betale for et kursus i faldteknik.
Officials skal også gerne aktiveres, når det bliver muligt at gå i gang igen.
Strategiarbejde for udvalget igangsættes.
Dressur
Kreative klubber der forsøger at arrangere diverse tiltag.
Dommere der glemmer at der skal være en klub inde over, hvis de fx fungerer på kurser
DM er flyttet (senior +U25).
Pga situationen bliver der muligvis lempet på kvalkrav i de fleste
Nyt medlem: Lisbeth Jespersen.
Spring
Springrytterne har virket som de ”mest desperate”, for at komme ud og ride stævner
Indkaldt til nyt A-dommer møde, der måtte aflyses tidligere.
Bredde
Bredde cup finalen er aflyst for i år, så 2020 kvalifikationer tages med til 2021. Elevskole Cup
afvikles forhåbentlig stadig hos Equitour, men skal der en anden arrangør på banen, må vi
kigge på det.
TREC
Laver det, der kan laves. Men forskellige tiltag for at udvikle disciplinen er desværre ikke mulige
pt. Men der er kreative løsninger rundt omkring, som overholder gældende retningslinjer. Fx
drive in træning.
Der arbejdes på en TREC sommer camp.
Virtuel konkurrence (internationalt) med dansk deltagelse har også været en god motivation.
Håber på at kunne holde fast i DM-datoen. VM er aflyst, så der skal ikke tages højde for det
fremadrettet.
Vi rammes af Paragraf 3, hvor skovområder indhegnes, og der lukkes vilde dyr ud. Det generer
både og andre (fx også distance).
Den planlagte TREC-dag flyttes nok, da det forventes, at rytterne hellere vil ride stævner.
Nyt udvalgsmedlem: Helle Vistisen
Volti
Stævne aflyst i Slagelse, fordi der åbenbart også er et springstævne på samme termin, så
arrangør er bekymret for, om det er for mange mennesker samlet samme sted.
Yderligere udfordring fordi det er en indendørs sport og en kontaktsport (hold og pas de deux)
Vi kan ikke planlægge stævner, før vi ved, vi kan være indenfor. Stævne udendørs er for farligt
ved fx regn. Træning er ok.
Lige pt kun 2 stævner i kalenderen. Bl.a. et internationalt på Vilhelmsborg. Som i så fald vil
være meget positivt blandt øvrige internationale udøvere.
Et planlagt arrangement – dommerkursus i juli måned: kun 8 deltagere.
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Træhest finalen er fortsat også et udestående. Placering i Lalandia, men datoen er ikke fastlagt.
Para
Vi fik aflyst internationalt stævne på Blue Hors, og der er ikke planlagt yderligere. Mange
udøvere har ikke kun et fysisk handicap, men hører også til i risikogruppen for særligt udsatte,
så vi er meget forsigtige.

•

4

Reglement 2021
•

Status på arbejdsgruppen
Møde i næste uge og arbejdet skrider fint fremad
Reglementproces 2021
Vi må vurdere, om det giver mening at holde det ”traditionelle” møde i 2020.
Disciplinreglementer bliver ikke i den nye form til 2021.

•

5

Klassifikationssystem Para
•

6

Mailkorrespondance med Astrid Gemal
Hun ønsker ikke begrænsninger på, hvad paraatleter kan/må ride, men ønsker at hjælpemidler
på atleternes testkort kan gælde for alle discipliner.
JK er ikke enig. Der er nogle sikkerhedsmæssige aspekter, vi ikke kan tilsidesætte. Ønske om
en klassifikation på tværs af discipliner.
JK arbejder videre med det via øvrige udvalgsformænd, så der er dialog. Jens har ekspertisen
på grader, men formændene/udvalgene på discipliner.
Eksempelvis kan springning kun være for ryttere, der er indplaceret i grad 4 og 5.
Samarbejde på tværs af discipliner: Para og volti ligesom i Sverige.

IT (DRF Go! og Equipe)
•

Opgradering af Go! og AX
Go er blevet opgraderet pr. 1 april.
Endnu en opdatering kommer til efteråret, hvor DRF Go!/www.rideforbund.dk lægges samme,
så vi kun opererer med en hjemmeside.
Statistik til klubber over medlemmer med stævnestart – er i drift (kan forbedres)
Den er klubberne glade for.

•
7

Evt.
N/A

8

Næste møde
•

Torsdag d. 17/9-2020 i Middelfart - OK
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