
Stævneevalueringsmøde den 29. november 2022 

1. Ole byder velkommen 

2. Referent: Kina  

Afbud fra Gabi, Maiken og Marianne 

3. Evaluering 

Det er svært at få dommere til øen i vinterperioden om lørdagen, og det er samtidigt 

forbundet med store udgifter til transport og ophold 

Britt oplyser om, at der er givet mundtligt tilsagn om at der er ok at der benyttes svenske 

officials. Ole undersøger om det kan fås på skrift fra DRF. Man skal dog være opmærksom 

på at aflønning af svenske officials er væsentlig dyrere end danske. 

Enighed om at der var for langt imellem stævnerne i første halvår – et stort gab fra februar 

til maj. Forbedres til kommende sæson. 

D6 vil fortsætte med at have E klasser til C/D stævner – det får flere ryttere ud at starte og 

komme i gang med stævner. Vi tager ikke ryttere fra andre klubber, da vi har fælles 

stævnesæson i D6. 

Der kan evt. ses på at genoptage ”Ring og Rid” stævner – som E stævner 

 

Ole gør opmærksom på, at klubberne samt øens stævneansvarlige skal huske at beskrive 

den nøjagtige bedømmelsesmåde ved alternative klasser – ellers gælder gældende regler i 

hh. til DRFs reglement. 

 

TD Birgitte Tribler påpeger at vi gør overdrevent brug af metode B3 i stedet for fx metode 

B7 eller A. Det vurderes dog, at der vil spares minimalt med tid her i distriktet, da tiden 

hovedsaligt bruges på ombygning af baner mellem klasserne. 

 

Vedrørende Spring og Dressurcups så har både B’s Fiskeværksted samt Nexø Svaneke 

Bustransport tilkendegivet at de sponsorer cuppen igen i 2023 

 

4. Stævnerapporter gennemgås 

De er generelt meget positive, også fra TD’ere ovrefra. 

Vi har dog lidt udfordringer med forsinkelser på springstævner. Husk gerne at annoncere 

store forsinkelser på Equipe på dagen, og hold løbende opdateret. Klubberne kan aftale i 

samarbejde med officials hvad man gør i de enkelte tilfælde – kan det hentes mm. 

Kennet har et ønske om at der som udgangspunkt bruges samme metoder til pony og 

hesteklasser.  

Det opfordres også at stævnearrangører har en dialog med banedesignere inden stævnet 

med hensyn til hvornår der ændres linjeføring. 

Fokus på stilklasser til ponyer.  

 

 



5. Opvarmning ved springstævner og brug af hjælpere: 
Springreglement: Pkt. 19.4 

På hver stævnedag må en hest/pony kun springes af rytteren selv. Ved ponyklasser må 

ponyer kun rides af hjælpere, der aldersmæssigt opfylder betingelserne for at starte 

ponyklasser 

 

Der må dermed gerne modtages hjælp til opvarmning og afskridtning. 

 

Ekstra punkt / Kennet 

Adskillelse af heste og ponyer ved opvarmning til stævner. Den nye regel fra DRF giver 

store udfordringer ved afvikling af vores relative små stævner her på øen.  

Vi mister dyrebar tid som helst skulle gå til bedømmelse, men som nu bruges på pauser der 

ikke giver mening. Klubberne kan oftest tilrettelægge tidsplanen så det stadig foregår 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Det er et stort ønske at tidsplan og dispensation til ovenstående regel kan gives i 

samarbejde med TD 

Kina og Kennet laver oplæg til fælles skriv fra D6 til DRF 

 

6. Brug af pisk på stævnepladsen / Lærke E 

DRF ønsker et større fokus på overdreven brug af pisk ved især springstævner. 

Springdommere drøfter internt om der er grundlag for at håndhæve reglen mere end det 

gøres nu. Merete oplever ikke at problemet er stort pt., opfattelsen er, at vi generelt ser 

meget pæn ridning ude på stævnepladserne 

 

7. Forbedring af stævner / rytterkommentarer: 

Ønske om at håndhæve OUT – OUT gælder kun ved E og D klasser og er ikke gældende i B0. 

I dressur gælder den kun ved ridning til mere end 65%. CUPS kan ligeledes fritages for OUT 

efter aftale med distriktet. 

 

Svært med transport til stævner – kan der lånes / lejes trailere. Distriktet har ingen 

mulighed for dette, men opfordrer til at ryttere hjælper hinanden med samkørsel. 

 

Ønske om Distancestævner – Der findes nogle Online distancestævner. Dorthe undersøger 

med Annemette Safft. Det er et stort arbejde at arrangere distance, og kræver en del dyre 

officials ovrefra. Men distance er gode og hyggelige stævner, og opfordringen er sendt 

videre til klubberne. 

 

Ønske om indendørsstævner i VNKR – dette synes allerede opfyldt. 

 

Ønske om at få dotering tilbage – det hænger simpelthen ikke sammen for klubberne rent 

økonomisk – og slet ikke ved springstævner hvor dotering er højere i hh til reglement. Men 

de fleste klubber har flotte rosetter samt nogle gode sponsorpræmier en gang i mellem. 



 

Ønske om andet end B0 i LC +/- i hesteklasser. Der er for og imod da fordelen ved B0 er at 

man kan starte samme klasse 2 gange. Men klubberne er opmærksomme på det. 

 

Ønske om alternative klasser. I henhold til reglementet er det svært at lave alternative 

klasser i de lavere sværhedsgrader. Først muligt fra LA – men det er sjovt og 

publikumsvenligt.  

 

8. Officials: 

Lærke har bestået D dommer kursus, og skal nu i marken med Merete indtil Merete 

indstiller, at hun er klar. 

Karina har bestået B+ dommer eksamen og mangler nu kun en markprøve 

Rie og Luna er D1 dressurdommere – må dømme E-klasser og D-stævner. Rie og Luna 

arbejder på at blive D2-dommere, så de også kan bruges til D-klasser ved C-stævner.  

Rie er derudover nu godkendt som spring TD – afventer Dressur 

Tage arbejder på at blive B banedesigner og følger Erling Simonsen 

Allan godkendt som spring TD afventer dressur 

Susan er nu C banedesigner samt stildommer 

 

Mathilde Sommer ønsker at blive stildommer samt banedesigner. Ole har kontakten. 

 

Kommentarer fra officials:  

Banedesignere har et ønske om, at der er min. 1 voksen på springbanen som hjælper 

Arbejde for det gode samarbejde mellem stævnearrangør samt officials 

Ønske om at officials selv skriver sig på årets stævner. Det fungerer for springdommere 

samt banedesignere, forhåbentlig kan det snart blive muligt for TD igen 

 

9. Stævneplanlægningsmøde: 

Den 16. januar 2023 i Nexø kl. 19 

Distriktets Stævneansvarlige fremsender oplæg til kommende års stævneplan inden nytår. 

 

10. Eventuelt 

Fun Facts vedrørende de to cups gennemgås v/ Kennet 

  

 


