Referat

Breddeaktivitetsudvalgsmøde
Dato 16-04-2018
Severin Middelfart kl 16

Deltagere: Elisabeth Bay Jensen (EB), Eva Iversholt (EI), Charlotte Madsen (CM), Jette Jønsson(JJ), Jan stampe
(JS) og Dorte Nørskov (DN)
Afbud: Charlotte Madsen
Dagsorden:
Godkendelse af referat
Information fra Jan
Nyt fra afd. Sportsudvalg
HTW kurser og stævner
Rettelser af HTW
Ændringer til Breddereglementet
Bredde på Go
Klubturneringer
Diskussion: Hvordan får vi gang i underviserne ang. Brug af bredde
Næste mødedato
Evt.
Emne/Punkt
Godkendelse af
referat
Information fra Jan

Tekst
Referat mangler

Nyt fra afd.
Sportsudvalg

Stillingtagen til flg. Fællesregler for udgivelse af alle reglementer for at ensrette dem, så det
bliver lettere for ryttere, officials og stævnearrangører at bruge reglementerne uanset disciplin

Information omkring udvalgsarbejde og økonomi

Udvalget er enige om at det er en god ide om end det giver lidt tilpasning her i starten både
mht. opsætning, men også idet Breddereglementet normalt udgives den 1. september og ikke
1. januar.
HTW kurser og
stævner
Rettelser af HTW

Status- plan for de sidste, næsten alle HTW kurser og stævner er afholdte, der kunne ønskes
flere deltagere. Men det virker til at det er let og en enkel stævneform.
Få rettelser i bedømmelserne

Ændringer til
Breddereglementet
(hvor gemmes det?)
Bredde på Go

Google drev benyttes- her kan alle rette i dokumentet. Til næste møde gennemgås
Breddereglementet.

Klubturneringer

Vi mangler resultater at få ind fra mange klubber.
Dorte rykker klubberne. Sponsor status mangler endnu. Dorte hører Cim til dette.
Lave kurser klubberne kan købe omkring Breddeaktiviteter.
Lave Kursusbeskrivelse efter hvilket behov der er.
Der spørges ofte til kurser. Det opleves stadig at det er svært at få gang i Breddeaktiviteterne
som konkurrenceform, men mange af aktiviteterne benyttes i klubberne.

Diskussion: Hvordan
får vi gang i under-

Kort gennemgang af proceduren? Se video
https://www.rideforbund.dk/da/Ny%20i%20ridesporten/DRF%20Go%20videovejledninger.aspx

visere ang. brug af
breddeaktiviteter
Næste mødedato
Evt.

21. juni Middelfart
Rettelse i reglement 821,11
HTW til Shetlandsskue- status- Eva og et par hjælpere vil lave kom og prøv aktivitet i Miljø til
stævnet.
Elevskole Cup- finale er lige om lidt. Eva og Dorte deltager.

