Referat

Breddeaktivitetsudvalgsmøde
Dato 8-6-2015
Kl 18 Give Diagonal Kroen

Deltagere: Charlotte Madsen (CM), Elisabeth Bay Jensen (EB), Betina Langhoff (BL), Heidi Dolin (HD), Dorte Nørskov (DN)
Afbud:
Dagsorden:
 BU kommissorium
 Udvalgets opgaver
 Kvadrille/idekatalog
 Skoleopgaver status
 Kvadrillekatalog status
 TREC status
 Hestevelfærdsmøde august
 Landsfinaler kort
 Sanktionsmuligheder og behandling af klager under LF
 Næste mødedato
 Distriktsbreddedag
 Evt.
Emne/Punkt
BU kommissorium
Udvalgets opgaver

Skoleopgaver status

Tekst
Breddeaktivitetsudvalgets kommissorium gennemgås og rettes til.
Ved dagsordens udsendelse, sendes også referat fra sidste møde, alle bør orientere
sig inden mødet og opfølgning af referat gennemgås.
Breddeaktivitetsudvalgets ansvarsområder:
Breddereglement: alle
Propositioner til Landsfinaler: alle
Udvikling og afholdelse af Landsfinaler: alle
Kvadrille og Pas De deux: Charlotte Madsen
Team Cup: Heidi Dolin
Stilstafetspringning: Betina Langhof
Ponygames: Elisabeth Bay Jensen
TREC: Heidi Dolin og Dorte Nørskov
Besindighed og agility: Elisabeth Bay Jensen
Heppekor: Elisabeth Bay Jensen
Skolematerialer: Elisabeth Bay Jensen og Dorte Nørskov
Respons tid for besvarelse af mails herunder diverse spørgsmål vedr. breddesport er 2
hver dage.
EBJ og DN har med udgangspunkt af resultatet af møde med DIF vedr.
skole/foreningssamarbejde ændret lidt på opgaverne art, således der er mere
idrætsrelaterede opgaver i forbindelse med besøg i en rideklub. Materialet er udskudt

lidt pga. andre opgaver/travlhed.
Kvadrillekatalog
status
TREC status

Hestevelfærdsmøde
august
Landsfinaler kort
Sanktionsmuligheder
og behandling af klager
under LF
Næste mødedato
distriktsbreddedag

Evt.

CM og BL vil efter Landsfinalerne (slut juni) arbejde videre på kvadrillekataloget.
Bestyrelsen har godkendt, at der skal være et TREC udvalg og der søges i øjeblikket
medlemmer til udvalget. TREC forbliver stadig en breddeaktivitet og vil fremover også
være til Landsfinalerne.
Efter 3 år med TREC er der opstået et behov for at få TREC videreudviklet, så det
bliver muligt for de ryttere der er interesseret kan deltage på et højere plan i TREC.
TREC som breddeaktivitet forbliver i Breddereglementet,
EBJ og CM deltager i mødet
Hjælperplan med klubhjælpere, skal koordineres CM og DN retter til.
To fra Breddeaktivitetsudvalget og en TDér er beslutningsdygtige. Kun holdleder kan
klage og det skal være skriftligt. Tidspunkt for klage, samt telefonnummer skal
afleveres til sekretariatet og når udvalg kan afse tidbehandles sagen.
Onsdag den 29. juli kl 14
Årets distriktsbreddedag bliver lørdag den 19.september, dette er meldt ud til
distrikterne. Egum Rideklub foreslås DN kontakter klubben.
Der skal være meget praksis, hvor breddeaktiviteterne bliver præsenteret LIVE. BU
udarbejder et koncept hvor klubberne eller distriktsbreddeudvalgene let kan invitere til
en breddedag.
BL kommer med forslag til indhold af lege
EBJ laver udkast til indbydelse
HD laver udkast til Diplom
BU vil lave et færdigt tilbud om at komme ud til distrikt rådsmøde og fortælle om
Breddeaktiviteter. DN sender Power point med lign. indhold til udvalget
CM foreslog at udvalget arbejder med et breddeudviklingskoncept til nogle klubber,.

Referent: Dorte Nørskov
Næste møde: Onsdag den 29. juli kl. 14
Foreløbig dagsorden:
Planlægning distriktsbreddedag
Udarbejdelse af materialer til Breddedag
Udarbejdelse af materialer af besøg til distriktsrådsmøde
Rettelser reglement
Rettelse Propositioner Landsfinaler

