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Pararideudvalgssmøde den 11. januar 2020
Dagsorden
Økonomiopfølgning 2019
Økonomi 2020
Talenthold-hvad gør vi
Opfølgning på reglement
Blue Hors stævne international klassifikation og dommerkursus
DM -hvad skal vi have styr på? National klassifikation
Herning Hingstekåring bod –reklame, foldere m.m

Økonomi 2019
Vi gennemgik budget 2019 og godkendte regnskabet-med forbehold for UAF –budgettet.

Økonomi 2020
Vores budgetudmelding ligner budget 2019, dog uden rytterlicensmidler som er blevet udfaset.

Talenthold
Da træneren for Unge atleter i front har valgt at stoppe som træner, vælger vi, at tilbyde de
ældste af rytterne at komme til talentsamling hos B-holdstræner og Landstræner for at sætte
de rigtige hold. Vi vil senere søge en træner til Parasport Danmarks UAF satsning. Vi aftaler
nærmere med begge trænere.

Reglementsopfølgning på ændringer i 2020
1)Rytterne skal ikke længere have personlig licens i Parasport Danmark. 2) Rytternes testkort
skal være elektroniske i 2020. Dette for at gøre det nemmere at sende mail til den
stævneansvarlige og på grund af GPDR regler. Rytterne er blevet varskoet om dette i
Reglement 2019. 3)DM er forlænget med en dag, således at de to første dages konkurrence
tælles sammen og kun ryttere med et gennemsnit på mere end 60% rider kür på 3 dagen. Det
betyder at danmark Mesterskabet fra 2020 rides efter internationale regler. 4) Kvalificeringskravet til DM og U25 mesterskabet er sat op.

Bluehors stævne-dommerkursus og klassifikation.
Rideudvalget er igen i år værter ved et internationalt dommerkursus, i år på Blue Hors. Vi
kontakter Henrik Jørgensen angående international kursusleder, deltager antal og økonomi og
vi kontakter Blue Hors angående lokaler og madaftale. Rideudvalget ønsker at kurset bliver
udgiftsneutralt.
Der vil være international klassifikationen fredag og national klassifikation lørdag -og evt
søndag hvis der er brug for det. Vi skriver til Blue Hors angående lokale til klassifikation.
Det nationale klassifikationstilbud slås op på DRFs hjemmeside, Det internationale
klassifikationstilbud styres af holdenes landstrænere, holdledere og Parasport Danmark.
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Opgaver inden DM
Da der skal tilbydes klassifikation under DM skal vi booke lokale i Uggerhalne, evt samme
lokale som sidste år.
Vi skal booke overnatning til udvalget, klassifikatør og trænere vi tjekker om DRF har aftaler i
området.
Vi tager bord, stole, el koger, krus, kaffe/te, med til staldområdet hvor rideudvalget vi stå for
kaffetilbud til vores ryttere.

Hingstekåring infobod
Vi har længe gerne ville have flere ryttere i sporten, derfor har vi søgt efter en mulighed for at
gøre opmærksom på os selv. I år har vi plads til en infobod ved Brogaardens bod til Herning
Hingstekåring.
Vi skal købe et højt barbord til boden. Vi tager to barstole med og spørger Malene Sommerlund
om hun vil være med en times tid lørdag. Vi holder vores bod åben fra 11-13 og 16-17 lørdag
og 11-13 søndag. Vi tjekker vores infofolder og får den trykt i Vester Kopi. Vi rykker Parasport
Danmark for svar om reklame ”flag”.

Landsmøde
Vi afholder Landsmøde lørdag den 4. april Kl.13-15 på Broholm. Vi afholder udvalgsmøde fra
10-13.

Evt
I forhold til allerede vedtaget klassifikation regel (referat fra 09.06 2019) skal vi huske at få
præciseret i reglementet 2021, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation for udløbet
testkort. Dog kun til førstkommende klassifikation. Vi skal ligeledes have præciseret
proceduren for opskrivning til klassifikation i reglementet.
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