Referat

Breddeaktivitetsudvalgsmøde
Dato 31-1-2017
Kl 18:00 Hotel Severin Middelfart

Deltagere: Elisabeth Bay Jensen (EB), Eva Iversholt (EI) og Dorte Nørskov (DN)
Afbud: Charlotte Madsen (CM), Jette Jønsson(JJ)
Dagsorden:
 Godkendelse af referat
 På valg er Charlotte Madsen
 Status på afholdte kurser
 Status på kvalifikationer
 Indhold af Underviser kursus
 Kvadrille Kür kritik ens til både afd. A og b er det meningen?
 Forslag omkring 4 mands kvadrille
 Mini kursus for dommere dressur
 Specifikke programmer
 Team Cup programmer
 Banedesigner til stilstafetspringning
 Afregning med digiflow
 Næste mødedato
 Evt.
Emne/Punkt
Godkendelse af referat

Int.
alle

Tekst

På valg er Charlotte Madsen

CM

Status på afholdte kurser

alle

d. 5 afholdt i nov,
d. 9 aflyst pga. for få tilmeldinger
d. 11/13 stor interesse 26 deltagere, Team Cup turnering kom op og stå.
d. 10 afholdt 5 deltagere- mange initiativer
TREC Bredde kursus afholdt hos Giveegnens Rytterforening.
Aftens breddekursus planlagt på Bornholm d. 6-3.
d. 14 afventer dato fra distriktet.
d. 7 holder kursus d. 21-2

Status på kvalifikationer

alle

Der mangles stadig dato og steder for kvalifikationer i distrikterne.
DN skriver en mail til d. 1-3-4 om de har nogle kvalifikationer og om de mangler
hjælp. JJ følger op det.
EI har kontakt til d. 11/13 og 14 vedr. hjælp til kvalifikationer
EBJ har kontakt til d. 7 og d. 9.

Indhold af Underviser kursus

alle

EBJ og JJ underviser på underviserkurset d. 5-2 i Stutsborg Rideklub, der 26
tilmeldte.
Mappe er lavet, plan er klar.
Der skal findes to steder til efteråret hvor der skal tilbydes lignende kursus. Et
på Fyn EBJ har en kontakt og et i Herning – Silkeborg området. DN tager
kontakt.

Godkendt
CM modtager genvalg

Kvadrille Kür kritik ens til både alle
afd. A og b er det meningen?

Programmer skal nærlæses og evt. ændres lidt efter Landsfinaler.
EI laver et udkast til næste møde.

Forslag omkring 4 mands
kvadrille i afd. Kvadrille med
koefficient udregning til fordel
for de der rider 8 sammen
fremfor 4.

alle

Mini kursus for dommere
dressur

Eva

Forslag fra dressur dommere: at Bredde afholder mini kursus i hvordan man
dømmer og køre bredde pas de deux/ kvadrille. Dette vil nok ikke være
realistisk, men en vejledning evt. med understøttelse med en video kunne være
en ide. Pkt. tages op igen til næste møde.

Specifikke programmer

Eva

Ønske om flere special kritikker til andre programmer, hvor man kan give
karakter for at de rider 2- det vil gøre det nemmer for dommerne.

Modtaget et forslag. Pkt. udsat.

EI kommer med udkast
Team Cup programmer

Eva

Der er forvirring for nogle dommere idet programmerne ligner de alm.
Programmer og alligevel ikke. Ordene til understregning er ikke ens, men det
skal de heller ikke for der bedømmes anderledes, men det er svært for en
dommer, der normalt dømmer disse klasser ved alm. Stævner.
EI laver udkast

Banedesigner til
stilstafetspringning

Alle

Afregning med digiflow

alle

Eva

Der sendes endnu et forslag til Springudvalget, idet springdommer, stildommer
og banedesigner som der kræves ikke er realistisk økonomisk for klubberne.
Forslag: ingen springsommer, kun en stildommer, der også noterer fejl.
Kort gennemgang, så alle er med.

Næste mødedato

alle

Evt.

alle

Mandag den 13. marts
Kontakt til distrikter ca. 1. april vedr. hvor mange Wild Card ansøgninger der er
ca. d. 1-5 Jette8 evt. CM), d. 11/13- 12 og 14 Eva d. 7-10.
Årsberetning udkast skrevet af CM , fælles gennemgang med ændringer.

