Mårslet d. 10/7 2020

Rytterlicens generelt og i forhold til Covid-19
Der har løbende været spørgsmål omkring, hvad rytterlicens betalingen går til, samt om der er mulighed for
tilbagebetaling af licensen for 2020 grundet Covid-19 situationen. Herunder gennemgås først
licensbetalingen generelt og derefter specifikt i forhold til Covid-19 situationen.
Licensbetaling generelt:
1: Uddannelse af dommere i 2019/2020 herunder:
-FEIF dommeres årlige FEIF seminar
-Nationaldommers forberedelse og eksamener når de går op til FEIF dommereksamen.
-Lokalklub dommernes grunduddannelse, herunder eksamener.
-2 årlige seminarer for dommerne, et i efteråret og et i foråret.
-kørsel, forplejning og overnatning til dommerne under seminarer.
-Betaling af NM/VM-dommere.
-Uddannelse af GK dommergruppen 1-2 årlige seminarer og en årlig evaluering.
2: Sportskomitéens drift, kørsel og forplejning.
3: Sportsformandens og evt. næstformands deltagelse i den årlige FEIF-konference.
4: Alridsudvalget kørsel og forplejning ved møder.
5: Dommerudvalget (sport) kørsel og forplejning ved møder.
6: Udtagelsesudvalget til kørsel overnatninger mv. såfremt det ikke dækkes af indtægten fra
landsholdstilkendegivelsen. I indeværende år frafalder denne udgift og indtægt pga. mgl.
landsholdsaktiviteter.
7: Dommerudvalget (GK)
8: kontorhold
9: WRL-bidrag
Sporten er i indeværende budgetår budgetteret med en licensindkomst på 440.000 dkr. sporten har pt. ikke
nået budgettallet på grund af Covid-19. De penge som ikke går til ovenstående udgifter, bliver brugt som
sportens bidrag ind i sekretariatet til lønninger og drift af de medarbejder som dagligt svare på mails og
telefoniske henvendelser fra sportsryttere, stævnearrangører og dommere. De seneste år har licenspengene
også været med til at dække et underskud afholdelse af udtagelsesstævner og DM ‘er dette er der taget
hånd om fra indeværende sæson.
Rytterlicens sæson 2020
Der har under Covid-19 været spurgt ind til om man får sin licensbetaling refunderet, svaret på dette er nej
det gør man ikke, licensbetalingen dækker hele årets aktiviteter og er et ekstra kontingent for sportsryttere
som dækker hele sportens drift i det pågældende år. Et eksempel er f.eks. at indeholdt i dette budgetår er
uddannelsen af begge dommergrupper i november 2019 og af sportsdommerne i marts 2020 altså før covid19 midlertidigt lukkede Danmark ned. Der har inden covid-19 været mulighed for at deltage i
indendørsstævner som har været licenskrævende, under covid-19 lukningen har der været mulighed for
virtuel stævnedeltagelse, og der er igen åbent op for stævnedeltagelse i hele landet først med op til 50
mennesker og i skrivende stund op til 100 mennesker.
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Skulle man have indløst enkelt dags licens til et stævne, som er aflyst pga. Covid-19 tilbagebetales
licensbetalingen selvfølgelig da der i sådanne tilfælde er tale om en konkret ydelse og ikke en årslicens med
mulighed for alternativ stævnedeltagelse.
Endvidere henvises til pkt. 5 i nedenstående link:
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/corona-og-oekonomiske-konsekvenser-hvad-goer-du-somidraetsforening?fbclid=IwAR2Gi57I7k_S_MiH7D94NS5p1VYphE5lTzGOcyAsIKjR2bZXhrPW-VBNXa0
Covid-19 har ændret på mange aspekter i Danmark i 2020, men det stiller også alle i en situation hvor vi må
bidrage og løfte i flok, se positivt og bidrage til fællesskabet så vi kan se frem til mange kommende sæsoner
med Islandske heste rundt om på stævnebanerne i Danmark.
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