Vurderinger fra mødet den 14. januar 2015 i distrikt 11-13
Tema stævnestruktur
Deltagere klubrepræsentanter, beridere, ryttere , undervisere, dressurdommere, springdommere,
bane-byggere, TD ér og distriktsbestyrelsen.

Klarere opdeling af A-B-C-D stævner
Færre stævner af alle kategorier (forslag om 10 A stævner – 18 B-stævner – 14 C-stævner (hvert
distrikt) (koordinering med nabodistrikter) - 14 D-stævner i hvert distrikt . Proportioner udskrives
iflg. DRF´s reglement.
De 10 A-stævner skal være internationale/ show stævner hvor der kun rides høje klasser. Stævner
kan arrangeres af private aktører.
B-stævner skal arrangeres af klubber under DRF , klubber der bidrager til ridesporten i hverdagen.
Her skal der ligeledes være begrænsninger i startmuligheder enten ved hjælp af kvalifikationer,
point el. lignende. (som tidligere fra middelsvær og opefter)
C-stævner skal på samme måde arrangeres af klubber under DRF. klubber der bidrager til
ridesporten i hverdagen. Her skal der ligeledes være begrænsninger i startmuligheder enten ved
hjælp af kvalifikationer, point el. lignende. (som tidligere fra fra LB-MB)
D-stævner skal arrangeres af klubber under DRF, klubber der bidrager til ridesporten i hverdagen.
Her skal der ligeledes være begrænsninger i startmuligheder (kun op til LA)

Udsagn og vurderinger i forhold til ovenstående:
Hvis der bliver begrænsninger i antallet af stævner på alle niveauer og begrænsninger af
startmuligheder vil der være nok starter til alle. Klubberne vil igen kunne få et fornuftigt afkast,
hvilket betyder at de har større mulighed for at vedligeholde.
Desuden ønsker ride klubberne at få de forskellige mesterskaber tilbage. De vil gerne at det går på
skift fra år til år, placeres rundt omkring i landet. De klubber der tidligere har afholdt mesterskaber
fortæller at de netop har været op til disse stævner at man har fået set etablissementet efter i
sømmene. Mesterskaber er tilløbsstykker som giver flere starter og flere tilskuer.
Vi har klubber der undlader at søge landsstævner fordi de oplever at de private steder får terminer
fremfor de ordinære klubber.
DRF´s begrundelse for at det bliver lagt hos private er at de har bedre forhold, men når vi ikke
giver de ordinære klubber mulighed for at få en indtjening, fratager vi dem også muligheden for at
renovere. I øvrigt er der mange fine klubber rundt omkring i landet. Og via reglementet kan en TD

ér besigtige stedet i god tid før stævnet, det kunne så være i samarbejde med den
stævneansvarlig i distriktet.
Alle vil gerne at Danmark bidrager på den internationale scene, men så skal det være på et
internationalt plan. Det bør ikke være sådan at 14 dage (warm-up skal være bidraget til at disse
stævner bliver rentable).
Vi får tilbage meldt fra DRF at rytterne vil gerne starte og de har meldt sig frivilligt. Det er klart
det er flot at ride i en stor hal og med så fine forhold, men inden for andre sportsgrene blander
man ikke amatører og halv og helprofessionelle.
Privatarrangørerne vil nok sige at så kan man ikke tjene nok ved det, derfor mener vi at der skal
være færre og at man skal holde sig til udgangspunktet at de er internationale.
En anden ting ved de store private stævner er at de får særregler, der skal være de samme regler
om præmier, proportioner og opstaldninger.
De private arrangører betaler et beskedent beløb til DRF set i forhold til hvad alm. Klubber
betaler, det hænger ikke rigtigt sammen når det er dem der skummer fløden.
Det skal også være nemmere og billigere at få nye ryttere igennem systemet. ”Klar, parat, start” og
ryttermærker er en lang og besværlig vej inden man kan starte sit første C-stævne, det må kunne
forenkles. Det er i øvrigt alt sammen teori, måske kunne de suppleres med en ride prøve og en
forenkling af teorien. Vi afventer spændt arbejdsgruppen rapport.

