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Emne/Punkt
Fondsmidler til HTW

Tekst
Ide krybbe fond skal bruges til HTW i efteråret 2017
Forslag: 6000kr til hver klub pilotklubber og skal forpligte sig til at afholde landdelsstævne i HTW forår
2017
Fordeles geografisk af udvalget/DRF
Dette skal være klar til udsendelse/offentliggørelse medio august. Med deadline medio september?

Parkour forhindringer

Til næste møde skal parkour gennemlæses af udvalg samt Maja fra DRF.
Forhindringer må rigtig gerne afprøves- særligt forståelsen af opgaverne- er det til at gå til?

Miljø forhindringer

Bedømmelsesskema skal afprøves- læses igennem
Til næste møde skal parkour gennemlæses af udvalg samt Maja fra DRF.
Miljø forhindringer, skal gennemlæses- afprøves
Bedømmelsesskema skal afprøves- læses igennem

Informationsmateriale
HTW

Vi mangler forord/beskrivelse af hvad HTW er til informationsmateriale
Samt en vejledning af hvordan kommer vi i gang.
Dette skal være klar til udsendelse/offentliggørelse medio august. Med deadline medio september?
Der skal udarbejdes et sæt propositioner til HTW for Landsdelsstævner- hvordan det evt. se ud.

Elevskole Cup

Forslag til Elevhestecup
Lb1 program tages ud, denne erstattes af Lc2. således at der rides Ld1, Lc1, Lc2 og Lc3 på bane B.
Skal der laves noget om?? DN retter programmer til samt det nye program.

Rytter/hest kategorisering- hvordan skal det være: forslag1: ”hest skal min. Gå 2 gange om ugen på
elevskolehold, hvor den ikke rides f ejer eller dennes familie”
Rytter: forslag 1: ”Skal være tilknyttet elevskolen og modtage undervisning på hold”
Vi skal have forholdt os til str. På heste og ponyer?
Tilmelding og koordinering foretages af DRF admin.
Finale forslag: 1. holdene mødes på neutral grund og rider alle på fremmede heste i en klub (ulemper,
der er for lidt liv)
2. forslag: holdene rider på lånte heste (skaffet af DRF) til et Landsdelsmesterskab (ulemper meget
uro- måske rigelig grænseoverskridende for rytter og heste at være på et dyrskue hvor den ikke kender
hinanden og det tager lang tid at gennemføre og er ikke særlig publikumsvenlig)
Forslag 3: at holde finalen i en rideklub, der i forvejen holder stævne f.eks. et B stævne)
Elevhestecup skal køre nov. til mar. Således at vi ikke bliver presset af landsdelsstævnerne?
Næste mødedato
Evt.

31-7-2017
Breddereglement og propositioner til landdelsstævnerne bør vi vente lidt med idet vi først skal have de
større rammer på plads- hvor skal finalerne afholdes og struktur på styregrupper. Vi skal have alle
med.

