Kære klubber og distrikter

Brøndby, 27. april 2020

Corona-krisen har frem til og med 10. maj 2020 medført op mod 350 stævneaflysninger, og forbundets bestyrelse er meget bevidste
om de udfordringer som aflysningerne har forårsaget – både for rytterne og i særdeleshed for klubberne. Til at udarbejde et oplæg til
hvordan forbundet kunne håndtere stævneplanlægningen for resten af 2020, for så vidt angår de mange aflyste terminer i forhold til
de allerede planlagte stævner, nedsatte bestyrelsen, på sit møde mandag 6. april 2020, en hurtigarbejdende arbejdsgruppe
bestående af:
• Inger Overbye, distrikt 11/13
• Carl Christian Petersen, distrikt 8
• Henrik Jørgensen, distrikt 1
• Jakob Ravnsbo, DRF’s bestyrelse
• Helle S. Madsen, DRF’s bestyrelse
• Anne Silfwander, Sport- & Servicechef
• Morten Schram Rodtwitt, direktør
Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et oplæg til hvilke principper, rammer og retningslinjer stævneplanlægningen for resten af
2020 skulle håndteres efter. Bestyrelsen har i dag mandag 27. april 2020 godkendt arbejdsgruppens oplæg.
Stævneplanlægningen grundlæggende præmisser
• DRF afventer myndighedernes udmelding om, hvordan forsamlingsforbuddet gradvist bliver hævet. Som udgangspunkt
arbejdes der ud fra en forventning om, at stævnekalenderen igangsættes i uge 20 fsva. mindre stævner (maks.
deltagerantal endnu ukendt).
• Alle klubber/stævnearrangører har mulighed for at søge om nye terminer. Dog har klubber/stævnearrangører, der har fået
aflyst en stævnetermin pga. Corona-krisen fortrinsret til at få tildelt en ny termin til det/de aflyste stævner
• Med henblik på at hjælpe klubberne bedst muligt ud af Corona-krisen, er den grundlæggende præmis for håndtering af
stævneplanlægningen for resten af 2020, at flest mulige klubber får mulighed for at afholde stævne(r)
• Det er naturligvis en grundlæggende præmis for stævneplanlægningen, at klubber/stævnearrangører overholder
myndighedernes forsamlingsforbud – også i den forventede gradvise åbning – hvorfor det vil være opportunt at afholde
flere mindre stævner
Arbejdsgruppens grundlæggende vurderinger
I forbindelse med, at forsamlingsforbuddet gradvist bliver hævet, og samfundet åbnes, er det arbejdsgruppens grundlæggende
vurdering, at rytternes efterspørgsel efter stævner vil være større, end det antal stævner der udbydes i den planlagte
stævnekalender. På denne baggrund vil der være plads til, i en ”tids-komprimeret” stævnekalender, at udbyde flere stævner end i en
”normal” situation, og
• der kan afvikles flere B-stævner på samme termin forudsat en stor geografisk afstand (øst/vest, nord/syd osv.)
• der kan afvikles flere C-stævner på samme termin med kort geografisk afstand
• der kan afvikles flere D- og E stævner på samme termin i samme distrikt
Det er ligeledes besluttet, at Springreglementet ændres således, at doteringer i springning kan reduceres, at distrikt 6 fritages fra
stævnekoordineringen og fortsætter koordineringen som hidtil, at stævnearrangører i deres propositioner kan angive hvis ryttere kun
må deltage til stævnet med én hest for at kunne give plads til så mange ryttere som muligt samt at uofficielt DM for beriderelever
bliver afviklet på C-niveau til B-stævne og ikke er underlagt nedenstående retningslinjer.
Retningslinjer for stævneplanlægning for resten af 2020
1. Administrationen varetager fortsat opgaven med at tildele stævneterminer til den nationale B-stævnekalender for resten af
sæsonen 2020 (indtil 31/3-2021)
• herunder suspenderes distrikternes ”vetoret” i forbindelse med tildeling af B-terminer for resten af sæsonen 2020
(indtil 31/3-2021)
2.

Distrikterne varetager fortsat opgaven med at tildele stævneterminer til E-, D- og C-stævner i de respektive distrikter for
resten af sæsonen 2020 (indtil 31/12-2020) Hvis distrikter allerede har planlagt stævnekalender for 1. kvartal 2021,
fastholdes denne.

3.

Administrationen kan, hvis det findes nødvendigt, fratage allerede tildelte B-terminer.

4.

Ansøgning om ny(e) stævnetermin(er)

•
•

B-stævner: klubber/stævnearrangører kan inden d. 20. maj 2020 fremsende ansøgning om ny(e) stævneterminer
til DRF’s administration (info@rideforbund.dk)
C-, D- og E-stævner: klubber/arrangører kan inden 31. maj 2020 fremsende ansøgning om ny(e) stævneterminer
til distriktets stævnekoordinator.

5.

Alle distrikterne godkender propositionerne ud fra nedenstående retningslinjer og ikke dem, der tidligere er fastfast af de
enkelte distrikter samt beskrevet i Fælles Bestemmelser.

6.

Der fastsættes følgende retningslinjer for udbudte sværhedsgrader på de forskellige stævneniveauer – gældende for alle
stævner startende efter d. 20/4-2020 (allerede godkendte propositioner fastholdes):

NIVEAU

SPRINGNING

DRESSUR

B
HEST

Fra sværhedsgrad 2, ingen C og D-klasser,
undtaget herfra er ungheste-klasser for 5- og 6
års heste samt kvalifikationer til Pavo og DRF´s
championat for ungheste (inkl.
opvarmningsklasser hertil)

B
PONY

Fra sværhedsgrad 2. Der må derudover
udskrives to C-klasser i sværhedsgrad 2 eller 3
samt max. to Junior- og Childrenklasser på Cniveau pr. stævnedag. Ingen D-klasser
Fra sværhedsgrad 1-4, ingen D-klasser, med
undtagelse heraf én LC pr. stævnedag.
Såfremt stævnet er udskrevet til både heste og
ponyer må der udskrives én LC til heste og én
LC til ponyer.

Fra sværhedsgrad 4, undtaget herfra én klasse
i sværhedsgrad 3 samt én C-klasse i
sværhedsgrad 2 pr. stævnedag. Derudover må
der udskrives kvalifikationer til Pavo og DRF´s
championat for ungheste (inkl.
opvarmningsklasser hertil, ingen øvrige Cklasser.
Fra sværhedsgrad 5, undtaget herfra er ponyer
kat. 3 i sværhedsgrad 3

C
HEST & PONY

D
HEST & PONY
E
HEST & PONY

Fra sværhedsgrad 2-6, dog max. én klasse i
sværhedsgrad 1 pr. stævnedag. Derudover må
der udskrives én procentklasse i sværhedsgrad
6-7-8 for heste som D-klasse, ingen øvrige Dklasser.

Max sværhedsgrad 2

Max sværhedsgrad 2

Kun sværhedsgrad 0 jfr. Fælles Bestemmelser

Kun sværhedsgrad 0 jfr. Fælles Bestemmelser

Hvis en stævnearrangør ønsker at afvikle både C og D stævne samme termin, og distriktet har godkendt dette, SKAL der udskrives to
sæt propositioner
Bestyrelsen håber på, at alle klubber og distrikter bakker og udviser forståelse for ovennævnte måde hvorpå stævneplanlægningen
for resten af 2020 håndteres. Hvert distrikt bedes bekræfte overfor forbundet (asi@rideforbund.dk) inden 1. maj 2020, at distriktet
ønsker at varetage stævneplanlægningen for resten af 2020. Såfremt der er distrikter som ikke ønsker at varetage stævneplanlægningen, eller der er distrikter der ikke melder tilbage inden 1. maj 2020, overtager administrationen stævneplanlægningen for
distriktet for resten af 2020.
Distrikter kan med fordel allerede nu gå i dialog med klubber/stævnearrangører om f.eks. ”ring & rid” arrangementer, så vi hurtigt kan
få gang i aktiviteterne i klubberne, når der gives grønt lys fra myndighederne
Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Ulf Helgstrand
Formand

