Referat

Breddeaktivitetsudvalgsmøde
Dato 08-08-2016
Kl 10:00 Hotel Severin Middelfart

Deltagere: Charlotte Madsen (CM), Elisabeth Bay Jensen (EB), Eva Iversholt (EI), og Dorte Nørskov (DN)
Afbud: Jette Jønsson(JJ)
Dagsorden:
 Rettelser til Breddereglement (indkommet fra Distriktsbreddedvalgene)
 Rettelser til Prop. (indkommet fra Distriktsbreddedvalgene)
 Kort styregruppe
 Information fra Eva og Dortes møde vedr. TREC
 Kurser Workshop- besindighed og TREC
 Drejebog Aktiviteter (evt. i grupper) gerne have lavet forarbejde til det ansvarsområde du har. Eva har lavet en
skabelon i Onedrive
 Distriktsbreddeweekend, indhold indbydelse
 Næste mødedato
Emne/Punkt
Godkendelse af referat

Int.
alle

Rettelser til Breddereglement
(indkommet fra
Distriktsbreddeudvalgene)

alle

Tekst
Referat mangler
Ingen indkomne forslag
Reglement rettes til og udkommer den1. september
Største ændring bidtyper i Kvadrille, Pas de Deux, Pony games, team cup
følger dressurreglementet for ponyer. Stilstafetspring følger også Pony dressur
med undtagelse at der må rides med Pessoa bid.
DN laver opslag på Facebook

Rettelser til Prop. (indkommet fra alle
Distriktsbreddeudvalgene)

Ingen indkomne forslag
Propositioner rettes til og udkommer den 1. september
Største ændring er Ponygames afd. C der er åbnet op for flere muligheder for
deltagelse
TREC til LF rides der efter markeret rute
DN laver opslag på Facebook

Kort styregruppe

alle

Beskrivelse af hjælperopgaver hvor det er relevant. Adskille opgaverne vedr.
parkering og vejvagt
Styregruppe kommer til mangle to ressource personer- vi skal have fundet
afløsere

Information fra Eva og Dortes
møde vedr. TREC

EI og EI og DN har holdt en hel dag med at arbejde med TREC, Reglement,
DN forhindringsbeskrivelser og bedømmelser, forenkle beskrivelserne, for at det
skal være lettere at gå til. Der skal laves en vejledning til klubber og til ryttere,
med huskelister, guidelines og billeder, hvor tvivlen let opstår.
Et kort aftenskursus i TREC vil blive udbudt, med min. Deltagerantal, så kan
klubber- distrikter booke et kursus. Undervisningen vil tage udgangspunkt i
billeder og videofrekvenser.

Kurser Workshop- besindighed
og TREC

alle

Kursus indhold
Drejebog

alle

Distriktsbreddeweekend, indhold
indbydelse

alle

Næste mødedato

alle

Evt.

alle

EI og EBJ underviser på kurser den 17. 0g 18. september i Ålestrup og Egum.
EBJ har lavet Ponygamessæt som tilbydes gratis til de første 8 tilmeldte til hvert
sted.
Materiale sendes til DN, der sørger for layout og print
Drejebog bliver til to, da det er hensigten at det skal være let og enkelt at gå til,
så der bliver lavet en for breddeaktiviteter, herunder også besindighed,
hesteagility, hestefodbold og en drejebog for kvalifikationer.
Deadline for udkast er 1. september. De færdige drejebøger skal præsenteres
drejebøger skal præsenteres for distriktsbreddeudvalgene til
distriktsbreddeweekend den. 1 og 2. okt.
Drejebog skal præsenteres
Kort TREC kursus alt afhængig af hvem der tilmelder sig
DN laver invitation
Erfaringer fra distrikterne- der sendes spørgsmål ud ugen op til- til at reflektere
over.
Anja laver en JTI og der arbejdes med de forskellige personligheder
CM og EBJ står for underholdning lørdag aften
Endelig program aftales til næste BU møde
Mandag den 26. september kl18 Middelfart
.

