Referat af Stævneevalueringsmøde Distrikt 6
Mandag den 29. november – MBR

1. Velkomst – Ole byder velkommen, stort fremmøde af både officials og stævneudvalg
2. Referent: Kina
3. Evaluering af C stævner – antal og placering:
Brug af kombistævner diskuteres. Især springryttere har et stort ønske om at kunne starte
2 dage. Kombistævner blev startet for at få bedre økonomi i stævnerne. Overvejes om der
kan laves 2 dages springstævner og 1 dages dressurstævner.
Som udgangspunkt kunne der laves kombistævner i vinterhalvåret og rene spring eller
dressur i udendørssæsonen. Dette blandt andet for at der ikke skal gå for længe mellem
startmuligheder om vinteren. Ikke altid optimalt med dressur om søndagen til
kombistævner – dette er dog svært at undgå på grund af flytider med DAT.
Antallet af stævner henover året vurderes til at være passende
Muligheden for at etablere CUPS henover sæsonen skal undersøges – sponsorer ønskes.
VNKR skal evt. have flere af indendørs stævnerne for at tiltrække flere startere.
Debat om banebygning – genbrug af baner – linjeføring
Kom meget gerne med feed back til officials til stævnerne
Kan der laves forhøjet startgebyr for at få økonomi til banedesigner ovrefra – OBS på at ved
startgebyr på mere end kr. 100,- så er der krav om (høje) doteringer – dette besværliggør
økonomien for stævnerne.
Husk sidste tilmelding 10 dage før stævnet – program senest 5 dage før stævnet og helst 7
dage før.
4. Gennemgang af stævnerapport
Kom gerne med feed back / svar på stævnerapporten, og brug meget gerne TD inden
stævnet.
5. ”Hvordan forbedrer vi stævnerne” – Drøftelse af rytterhenvendelser
Positivt med mange henvendelser – alle henvendelser gennemgås:

-

Opfordring til at OUT-regler følges - Stævnearrangører og officials mener at reglerne
følges. Det er rytterens ansvar at kun melde til i klasser, hvor de må starte.
Sløjfeklasser(cm-klasser) i metode B0 tæller ikke med i OUT.
Generelt har stævnearrangører og officials ikke den opfattelse, at det er et problem, at
der er for mange der starter klasser, hvori de er overkvalificeret.

-

Stort ønske om at CUPS bliver etableret, så der er noget at ride om hele året – der
arbejdes på at få CUPS til at komme op og stå igen. Dette kræver sponsorer

-

Hvis ingen dotering – så sørg for flotte rosetter

-

Ønske om startmulighed – også i de høje klasser. - Dette er afhængigt af dommer
kundskaber. De helt høje klasser kræver min. A dommer, og det er ikke muligt ved alle
stævner.

-

Ønske om dressur ikke ligger søndag ved kombistævner. - Dette er meget svært om
vinteren, da der ikke er passende flyafgange om lørdagen. De fleste dommere vil gerne
frem og tilbage samme dag.

-

Færre kombistævner – dette tages med til stævneplanlægningsmødet. Planen er
kombistævner om vinteren – og rene spring- eller dressur i udendørssæsonen.

-

Overvej andre metoder i spring. - Metode B7 og B4 egner sig bedst ved
udendørsstævner så længe vores haller er 20 x 60 meter. Tænkes ind i
udendørsstævner

-

Brug af fyld i flere klasser – klubberne skal tænke på småt fyld som kan bruges også ved
kat. 3 i fx LB – også et ønske fra banedesignerne

-

Sammenlæg gerne dressurklasser for at få flere i klassen – er påbegyndt

-

Indfør evt. sløjfeklasser i LD dressur – til D stævnerne

-

Brug af banedesignere ”ovrefra”. Kan være dyrt for klubberne – se evt. punkt 3. Men
man kunne overveje at afprøve det ved afslutningen for en evt. CUP, således at der var
til BM og CUP finale.

-

Ønske om at få doteringer tilbage i C klasser. - Økonomien kan blive svær at få til at
hænge sammen for klubberne ved få startere. Ved distriktsstævner i spring er der krav
om høje doteringer afhængig af startgebyr. Dotering i C-klasser vil derfor, med de få

starter vi har pt., give underskud i disse klasser. Stævnearrangørerne finder det ikke
rimeligt, at hæve startgebyret i D-klasser for at finansiere dotering i C-klasser.
-

Ønske om flere indendørs stævner i vnkr. - Dette vil kræve at ryttere der starter også
melder sig som hjælpere, selvom vnkr ikke er "deres" klub

6. Officials – mangler der officials?:
2 x TD er under uddannelse
1 x springdommer under uddannelse – vil hun evt. gå videre til C?
2 x stildommere på vej – mangler mulighed for at komme på kursus
Ønske om at finde min. 1 dressurdommer – skal det evt. slås op på FB eller D6 hjemmeside
Samarbejdet mellem officials og stævnesekretariater fungerer fint
7. Mødedato for stævneplanlægningsmøde:
Aftalt onsdag den 5. januar 2022 kl. 19 i MBR
Forslag til stævnekalender udsendes senest i mellemjulen
8. EVT:
Ønske om at man ved Hold Cups som Torbens Cup åbnede for muligheden af at 4. rytter på
et hold kunne være fra en anden klub. Altså 3 der danner et hold fra én klub kan have en 4.
rytter med fra en anden klub. – Tages med til overvejelse

