Stævneplanlægningsmøde i SAO, 29. januar 2019

Tilstede:
Nibe, Uggerhalne, SAO, Hjørring, Frederikshavn, Løgstør, Astrup, Nejst, HHH, Lerbæk, Aalestrup, SKO, RÆV,
Kongsdal og Ulsted
Fraværende (som var tilmeldt):
Tyrsig, Stald Vældgaard, Brønderslev, Hadsund, Nejst

Referat:
Forslag/indkomne forslag:
- Sponsorklasse(c-/d-stævner), evt. U-LC. En del af indskuddet går til velgørende formål, bl.a.
julemærkehjemmet (2019). Rosetter sponsoreres evt. af DK Rosetter. AB Rideudstyr vil forære gavekort til
én startende i klassen. 1.000-1.500 kr./klasse pr. klub.
Tovholder er Tommy Hansen i samarbejde med bestyrelsen og sportsudvalget, og der arbejdes videre med
projektet.

Sportsudvalget:
1. Mesterskaber
SPRING:
23 heste, 15 kat I, 17 kat II og 5 kat III var tilmeldt i 2018 + 8 hold (heste) og 9 hold (ponyer) var tilmeldt
i 2018. Sværhedsgrad LA**.
I 2019 rides der i følgende sværhedsgrader:
- Spring individuel: LA** (youngrider, junior og senior rider samme klasse)
- Spring hold, hest: LB** + LA** (2 ryttere i hver sværhedsgrad)*
- Spring hold, pony: LB** + LA** (2 ryttere i hver sværhedsgrad)*
DRESSUR - HEST:
Sværhedsgrader (2018): Senior MB1 + MB3 (13 starter), U21 LA4 + LA6 (5 starter) junior LA2 + LA3 (11
starter)
I 2019 rides der i følgende sværhedsgrader:

- U25: LA2 + LA4
- Senior: MB0 + MB2
DRESSUR – PONY:
Sværhedsgrader (2018): Kat I LA3 + LA4 (14 starter) kat II LA1 + LA2 (14 starter) kat III LB1 + LB3 (3
starter)
Kat I, II og III: Samme sværhedsgrad som i 2018 **
DRESSUR – HOLD:
Sværhedsgrader (2018): HEST LA3 + MB0 (11 hold), PONY: LA1 + LA3 (9 hold)
I 2019 rides der i følgende sværhedsgrader:
- Hest: LA2 + MB0 (valgfrit)
- Pony: LA1 + LA3 (valgfrit)*

Mesterskaberne afholdes af klubberne i 2019, ikke af distriktet. På den måde er det bl.a. nemmere at
skaffe hjælpere.

Indskud:
- spring, individuel: 200 kr. (efteranmeldelse 300 kr.)
- dressur, individuel: 350 kr. (efteranmeldelse 500 kr.)
- spring, hold: 800 kr. (efteranmeldelse 1.000 kr.)
- dressur, hold: 800 kr. (efteranmeldelse 1.200 kr.)

Doteringer (distriktet):
- spring, individuelt (hest): Laveste dotering jf. skema
- spring, individuelt (pony i hht. nye regler): Laveste dotering jf. skema
- spring hold (pony og hest): Forslag 1.000, 800 og 500 kr. (endnu ikke godkendt) Laveste dotering jf.
skema
- dressur, individuelt (pony og hest): 700, 500, 350 kr. jf. gammel aftale (sportsudvalget overvejer, om
der bør gives mere til klubben)

- dressur hold (pony og hest):

Dressur mesterskaberne får ekstra tilskud til dommere på kr. 1.500
2. Vaccinationer:
- Der er kommet skærpede regler (før 1/1-2013) Klubberne bedes informere deres ryttere om de nye
regler.

3. B4:
Metode B7 skal indgå, hvis du har mere end 2 B4.

4. Stildommere:
- Alle banedesignere må dømme stilklasser, hvis de er kvalificerede. Det kræver ikke ekstra uddannelse.
Hvis du er tilknyttet som banedesigner, må du samtidig gerne have funktion som stildommer.

5. D-klasser til C-stævner:
- Sportsudvalget drøfter hvilke klasser der evt. kan afvikles på C-niveau, og kommer med et udkast der
bliver sendt rundt til klubberne.

6. Tidtagningsanlæg:
- Der har været snak om opkobling på Equipe. Løgstør tager fat på Bjarne Mørup for drøftelse af
muligheder.

Udkast til stævneplan sendes ud til klubberne og kan kommenteres frem til 19. marts.

* For hold med kun 3 ryttere på holdet, rider 2 ryttere den lave sværhedsgrad og 1 rytter den høje
sværhedsgrad
** Sammenlægges om nødvendigt i hht. reglementet

