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Emne/Punkt
Hvad sker der af
kvalifikationer og
breddeaktiviteter ude i
distrikterne?

Tekst
CM fortæller, at alle breddeaktiviteter er tilbudt til 3 kvalifikationsstævner. Det første
stævne har været afholdt i Silkeborg Rideklub og der var rigtig mange deltagere, det
har været en stor succes. DN foreslår, der bliver skrevet en artikel i DRF Spot omkring
successen, til inspiration for andre distrikter og klubber.
Distrikt 9 har lavet mini Team Cup og ponygames
DN: der er god og hurtig kommunikation i udvalget ved reglements- eller prop.
spørgsmål

Kvadrille/idekatalog

CM og BL har påbegyndt arbejde med et Idékatalog til dem, der gerne vil arbejde med
kvadrille. Der skal være ideer til programopbygning, sværhedsgrader og mønstre.
CM laver en ramme for de overordnede mål til kataloget. På 1. møde BU møde efter
sommerferien viser CM og BL, hvad de er kommet frem til.

Dato for
distriktsbreddedag?

Lørdag den 19.september er valgt. Administrationen(DN) sender datoen ud til
distriktsbreddeudvalgene.

Skolematerialer,
tidshorisont, hvor langt
er vi? Markedsføring

DN har været til møde med Lina fra DIF vedr. skolematerialerne omkring opstartsfasen
og markedsføring af produktet til rideklubberne og til skolerne, hvordan det skal gribes
an. Der skal laves køreplan og samarbejdsaftaler for klubberne.
EBJ og DN sætter sig sammen og arbejder videre på det.
Der skal laves flere idrætsfaglige- og bevægelsesopgaver i forbindelse med
skolebesøg hos klubberne. Materialerne skal være lette at gå til. Der skal arbejdes på
at finde 2-3 testklubber til at teste materialerne af, og derefter skal materialerne rettes
til.

TREC ændringer

Der er lavet tests på kontrol af Gangarter på tid i stedet for det tidligere kendte
vurderingsskema. Det fungerer godt og er umiddelbart lettere at gå til.
Til Landsfinalerne 2015 vil Kontrol af gangarter være på tid.
Side 1 af 2

Der er en udfordring med resultat regnearket, idet man med den nye bedømmelse
opnår flere point end tidligere. Dette vil få større indflydelse i det samlede resultat.
Yderligere skal udregningerne i regnearket laves om. DN og HD arbejder videre med
det.
TREC Kurser

DN står for TREC kurserne
Et TREC kursus afholdt
Næste kursusdage er:
Den 10/4 Bedsted Rideklub
Fredag den 17/4- 15 Aalestrup Heste og Rideklub
HD deltager i kurset i Bedsted

BU medlem på valg

BL ønsker at fortsætte i udvalget. Der er ingen modkandidater

Rep. møde i Rebild

Der bliver ingen fælles udvalgsmøde med klubudvalget lørdag pga. det lange fastsatte
program.
CM finder det ærgerligt, at der ikke er plads til fællesmøde med klubudvalget. Idet det
er meget længe siden der har været et fællesmøde. Der er brug for at netværke og
vidensdele.
EB og DN holder et møde før frokosten vedr. skolematerialer

Næste mødedato

Mandag den 8. juni

Distriktsrådsmøder

Distrikt 11/13 vil gerne have besøg af en fra BU d. 31/3. BL deltager. DN sørger for en
power point præsentation om breddeaktiviteter evt. lidt Video
Der har været afholdt 3 ponygames kurser i jan- mar. Måned. Dorthe Rahbæk har stået
for kurserne og der har været en rigtig god evaluering fra kursisterne og gode
tilbagemelding.
EB: Det kunne være en ide at sende deltagerlisten fra alle de afholdte breddekurserne
ud til distriktsbreddeudvalgene, så man derigennem måske lettere kan få et netværk af
breddesports interesserede i distrikterne op at stå.

Status på Ponygames
kurser
Evt.

Referent: Dorte Nørskov
Næste møde: Mandag den 8. juni
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