Referat

Breddeaktivitetsudvalgsmøde
Dato 08-01-2019
Sted: Severin i Middelfart Kl. 12:00
Breddeudvalgsmøde: Kl. 12:00-?
Deltagere: Eva Iversholt (EI), Elisabeth Bay Jensen (EB), Sasha Bech Pedersen (SBP), Jette Jønsson (JJ) og Maibritt Viffeldt (MV)
Afbud:
Emne/Punkt
Bredde konsulenter

Referat

Tekst

EI, har udarbejdet et forslag til kursus (power point) indhold til Breddekonsulent uddannelsen. Og
har oprettet en elektronisk besøgsrapport som skal udfyldes efter et besøg er afholdt.

Færdiggørelse af kursus indhold, dato for
kursus

MV, opretter Breddekonsulent kurset på DRF GO
Kurset på Sjælland bliver ved Roskilde området den 29. januar 2019
Kurset i Jylland bliver ved Herning den 7. februar 2019
MV, finder forslag til steder, som BU skal godkende.
EI, laver kursus præsentations power point færdig, med input fra alle til aktiviteterne.

Elevskole Cup

MV, oplyste at Elevskole Cuppen går rigt fint.
Ønske fra deltagerne til næste år: De vil gerne kunne se alle ekvipagers resultater.
EI, retter resultatoversigten på Equipe, således den er mere overskuelig for brugerne.
Status

MV, oplyste at der afholdes møde med Equitour Aalborg 30. januar 2019.
EI, sender punkter som vi tager med til mødet med Equitour Aalborg.
Trøstepuljen:
Deadlines for tilmelding hvis holdet er udgået af 1. eller 2. runde
20. januar 2019 (udgik af 1. runde)
15. marts 2019 (udgik af 2. runde)

Bredde regler

Overblik over bredde regler i forhold til de
andre discipliner

MV, sender godkendelse om dispensation til Nicole. Dispensationen er lagt på forbundets
hjemmeside.

Landsdelsdage

EI, gennemgik planen samt ændringer for Landsdelsdagene i Herning samt KBH.
Gennemgang af landsdelsdage opgaver og
hjælpere osv.

Den nye hjælperplan blev gennemgået. Der blev sat nøglepersoner på begge stævner (Herning &
KBH) EI, sender planen ud til personerne.
Tidstagningsanlægget bliver droppet.
MV, booker MSH spring (inkl. 8 stk. enkeltstøtter) og dressurbanen til Herning.

Budget

EI, orienterede hvad BU budgettet er for 2019.
Breddeaktivitetsudvalgs budget for 2019

Idrættens E-lærings app
Info om Idrættens E-læring app samarbejde
Stævnepakker

Beskrivelser af stævnepakker over alle
aktiviteter

Distriktsformands årsmøde
Møde den 2. februar 2019 i Sønderborg
Møde i distrikt 11/13
Reglementsmøde
BU års ”hjul”

Info
Info
Info

Onlinestævneudfordring
Info
Evt.

Info

EI, EB og SBP deltager i Repræsentantskabsmødet den 6. april 2019
EB, lavet udkast til BU’s årsberetning
EI, orienterede omkring undervisnings appen ”Idrættens E-læring”. EI, har aftalt med Ann Mertz, at
BU udarbejder materialer til appen.
JJ & SBP fremsender videoer, beskrivelser m.m. til MV.
EI, har udarbejdet stævnepakker over alle bredde konkurrenceaktiviteter. Disse vil blive lagt på
forbundets hjemmeside og annoncereret på diverse platforme.
EI og EB deltager i mødet.
Forslag til nyttig information/viden til Distriktsformændene blev drøftet.
EI, skal til møde i Distrikt 11/13, hvor hun skal give info vedr. Breddestævner m.m.
Forslag til information (nyttig/relevant viden) til reglementet
BU har udarbejdet en årsplan for 2019
SBP har oprettet ” Online stævne udfordring” en aktivitet/stævneform, som hun har lavet på FB.
Dette er noget alle kan deltage i.
EI, oplyste at der også er oprettet noget tilsvarende i D12
Klubturnering kan evt. fra 2020 blive omformet til en ”Bredde Cup”.
Diplomer til alle deltager – anerkendelse fra DRF
Forslag fra EI:
- Lille bod til NM – PR af Breddeaktiviteterne
- Forhindringsbaner til mere øvede indenfor Parkour, Miljø & Ponygames a’la working
equitation.

