Springudvalgsmøde
Dagsorden
Den 22. januar 2020 Kl.17
Brøndby

Til stede:
Jakob Leth (Formand)
Bent Schultz (Dommeransvarlig)
Kenneth Ernst (Rytterrepræsentant)
Niels True (ansvarlig for D-officials)
Per Nielsen (Banedesigner ansvarlig)
Sigurd Nielsen/Hans Ley (Repræsentant fra DRIF)

Fra administrationen:
Kirstine Bjerre (Sportskoordinator)
Anne Silfwander (Sportschef)

Ikke til stede:
Birgitte Tribler (TD ansvarlig)
Bo K Møller (Talentchef, springning)
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 22.januar 2020
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat fra den 12. oktober 2019
Godkendt via email og lagt på hjemmesiden.

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst
•

Der er sket organisationsændring og Kirstine Bjerre er startet som koordinator for udvalget.

•

Rasmus Rise har været på Course Designer Level 1 kursus i november 2019 og bestod, hvorfor
han nu også er Level 1 Course Designer.

•

Evaluering af Temadagene for henholdsvis ABC- og D-Springdommere samt TDerne.
Evaluering af temadagen for ABC-Banedesignere.

•

ABC Dommer temadag: Diskussion vedr. reglementspunkter – hvordan skal det læses og forstås
Samlinger for dommere skal re-tænkes. Udvalg og DRF skal komme med nogle emner som skal
behandles på kurset. Der skal eventuelt også bydes ind med ”sidste nyt” fra administrationen. Det drøftes
om man skulle have Springforum én dag og officialdag dagen efter – flere ville gerne deltage i
oplæggende til springforum.

•

Banedesignerkursus: Få reglement-ting. Praktisk ”træning”, med heste, brug af fyld osv. Positiv
tilbagemelding. Fint at banedesigner er delt op i ABC og D.

•

D-Dommer temadag: Forvirring om tidspunkter for start og slut. Gennemgang af reglement sammen både
ABC og D-dommere, vigtigt at holde punkter der ikke er relevante for alle ude. D- dommerne var glade for
at de var alene så man kunne tale om ting der kun vedrører dem. Intervalspring blev gennemgået og det
skal præciseres om der må rides en elle to gange. – Tidstagning til D-stævner blev også vendt fordi det
kan være svært at finde hjælpere til dommertårnet.
Forslag om Interesseliste ved kurser – fortløbende tilmelding til næste kursus. Når der er nok tilmeldte
udbydes kursus.
Interesse i ABC dommer kursus.
Udvalget ser på hvordan en D-dommer kan/skal opretholde sin status.

•

Kommentarer til SpringForum: Mangler information til de ”øvrige ryttere” om hvordan kommer man op i
den gruppe som der tales mest til. Men ellers positivt.

4 Kommissorium for Springudvalget
Kommentar og tilbagemeldinger

Ingen yderligere kommentarer til kommissorium. Drøftelse igen, om hvordan vejen til Rideforbundet bliver kortere.
Funktionsbeskrivelserne skal opdateres – gennemgås på næste møde.
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 22.januar 2020

5 Officials tøj
Der er blevet sendt mail ud til officials angående tøj fra vores nye sponsor.

6 Planlægning for kurser/møder 2020
Der skal afholdes følgende i 2020
D-Banedesigner samling. – ØST/VEST.(Niels/Per – april, evt. møllebakken/Egum)
Springdommer aspirant kursus I – afholdes i 1. halvår. Placering: Dalum Landbrugsskole. Der skal være
Brugerbetaling. 500 kr.
Banedesigner aspirant kursus (Er det I eller II)
2 stk. Stilspringdommer kurser ( Maj/juni)
2 stk. reflektionsmøder (Efterår – ØST/VEST)
A-Banedesigner møde
A-Springdommer møde
TD – refleksion (FORÅR)

7 Internationale stævner
Officials: Vi vil gerne have indflydelse på officials så de danske officials kommer i brug til de danske internationale
stævner. Vi skal have dialog med arrangørerne af de internationale stævner i Danmark så de danske officials
kommer i brug – WM skal vi også være en del af på officialsiden.

8 Planlægning af Nord-Vest Box Cup 2020
Sponsoraftalen er den samme som i 2019.
Bestemmelser er uændret – ændres til 2020 og kommer på hjemmesiden.
Administrationen kigger på stævner til kval. og sender til udvalget.

9 Henvendelse vedr. opvarmning og starttidspunkter
Jakob har fået følgende henvendelse.
Opvarmning: De lige dage varmes op venstre rundt, de ulige dage, højre rundt. Forslag: TD skal holde øje med at
der skiftes volte.
Starttidspunkter: Ponyklasser må ikke starte før kl 8 og ikke slutte efter 20 – INGEN dispensation. Skal man hellere
se på et MAX antal starter? Stævnestruktur diskuteres på næste møde.
Der må ikke laves op på starttidspunkt af næste dags klasse efter kl 22.

10 Evt.
Intervalspringning: Skal der udvikles et hjul i Go – som i dressur?
Efteranmeldelse: Snak om efteranmeldelse, fordele og ulemper. Nogle klubber er bekymrede for om det kan løbe
rundt, om de taber penge på det – tilbagemeldingerne er overvejende positive.

Næste møde dato bliver 16/3 på Severin
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