Referat

Breddeaktivitetsudvalgsmøde
Dato 29-3-2016
Kl 14:00 Severin Middelfart

Deltagere: Charlotte Madsen (CM), Elisabeth Bay Jensen (EB), Eva Iversholt (EI), Jette Jønsson(JJ) og Dorte
Nørskov (DN)
Afbud:
Dagsorden:
 Godkendelse af referat
 Workshop Breddeaktiviteter for undervisere- materialer- nye datoer-steder?
 Show LF ponygames-Mounted Games
 Forslag kom og prøv aktivitet Landsfinalerne
 Distriktsrådsmøder
 Rep. møde 2016
 Efteråret Distriktsbreddedag indhold
 planlægning/ønsker
 Kvadrille katalog og skolematerialer
 Tidsplan LF
 Næste mødedato
 Evt.

Emne/Punkt
Godkendelse af referat

Int.
alle

Workshop Breddeaktiviteter
for undervisere- materialernye datoer-steder?

alle

Jette og Elisabeth er undervisere til Breddekurset søndag den 4. april. DN
aftaler med klubben vedr. alt praktisk.
DN sørger for indhold til mapper bliver trykt.
Ny dato for tilsvarende kurser i Jylland(nord og syd), dette bliver den 17. 0g 18.
september. DN tager kontakt til klubber og sørger for at oplyse interesserede
om datoerne. I tilfælde af for få deltagere ét af stederne er det muligt at
kursisterne kan deltage det andet sted. Dette skal stå på tilmeldingen.

Show LF ponygames-Mounted
Games

alle

Der laves lidt om på showet der bliver inddraget nogle af deltagerne fra
ponygames i showet, hvordan udvælgelsen foregår, vil først blive offentliggjort
lørdag efterponygames er afsluttet til Landsfinalerne.
Teori omkring Besindighed præstenteres af EBJ når der er holdledermøde
fredag aften for interesserede.
Der er ikke kommet svar fra TREC udvalg om de ønsker at have en kom og
prøv aktivitet.
Distrikt 5 har haft JJ til at komme og fortælle om Breddeaktiviteter til
distriktsrådsmøde den 9. marts. D. 11/13 vil gerne besøg den 5. april DN tager
til det.
Der opleves at det indimellem er svært at komme i gang for klubberne, EI har
oprettet en Facebook gruppe for breddeaktiviteter
Vi har møde udvalgsmøde kl 10-12 lørdag, vil gerne invitere TREC udvalget kl
11:30- 12. DN skriver en mail til udvalget med dagsorden

Forslag kom og prøv aktivitet
Landsfinalerne
Distriktsrådsmøder

alle

Rep. møde 2016

DN

Tekst
Referat er godkendt. JJ og EI er godkendte af bestyrelsen til udvalget.

Efteråret Distriktsbreddedag
indhold

alle

planlægning/ønsker

alle

Kvadrille katalog og
skolematerialer

alle

Tidsplan LF

EBJ

Næste mødedato

alle

Evt.

alle

Referent: Dorte Nørskov

Bliver den 1. okt.
BU vil gerne have en ekstern underviser /foredragsholder til a t holde et oplæg
om et eller flere af disse forslag: Netværk (mål med netværksmøder),
rekruttering- fastholdelse (ansvar)hvordan bliver jeg iværksætter, give slip for
ansvar, åbenhed overfor det ukendte- nye initiativer- Indhold?
DN tager kontakt til DIF om de har forslag til foredragsholder.
Efter dagen vil der i jan 2017 være netværksmøder for regioner med en
deltager fra BU for at følge op på aftaler evt. hjælpe med organiseringen.
BU ønsker en weekend til Distriktsbreddeudvalgene i 2017, da det gav et godt
udbytte da det afholdtes i 2013.
Bu ønsker at afholde 5- 7 kurser i 2017
Kvadrille er udskudt da CM er presset med uddannelse pt.
EBJ og DN har aftalt en dag hvor der arbejdes med skoleopgaver ( d. 13-4).
Der forsøges at dele dagene ind i moduler, så der er aktiviteter hele tiden, og
hjælpere kan bruges bedst muligt.
Rep. møde 16. april
Nye kritikker (samme programmer) til Team Cup, kvadrille og Pas de Deux, er
skal brugs til Landsfinalerne er undervejs, vil blive offentlig gjort efter
tilmeldingsfristen.
Der har indsneget sig en fejl i prop. Vedr. Team Cup, der står der rides LB3 i
Team cup 4, det er en fejl det er LB1. DN retter det.
Der er kommet spørgsmål vedr. sikkerhedsvest i TREC nu er obligatorisk i PTV
delen for alle, dette giver problemer for klubber, der holder Bredde stævner og
gerne vil rekruttere flere, da brug af sikkerhedsvest afviser voksne ryttere, der
vil prøve TREC.
TREC til Landsfinalerne er i 2016 med ridning efter optegnet kort, dette
evalueres på om det ”skræmmer” ryttere væk fra TREC Bredde eller om det er
et godt tiltag.
TREC spørgsmålene medtænkes i det nye Breddereglement for 2016-17 og til
prop. Til 2017.

