Dagsorden

Breddeaktivitetsudvalgsmøde
Dato 8-9-2015
Kl 18:00 Give Diagonal Kroen

Deltagere: Charlotte Madsen (CM), Elisabeth Bay Jensen (EB), Dorte Nørskov (DN)
Afbud:
Dagsorden:
 Samtale med nyt medlem
 Disciplinansvarlige
 Program/planlægning for distriktsbreddedagen- hvem står for hvad?
 Materialer til distriktsbreddedagen
 Materialer til distriktsrådsmøder
 Spørgsmål til Propositioner Landsfinaler 2016
 Rettelser til reglement/ propositioner
 Kvadrillekatalog
 Skoleopgaver
 Næste mødedato
 Evt.
Emne/Punkt
Ansøgning til BU
Disciplinansvarlige

Program/planlægning for
distriktsbreddedagen- hvem
står for hvad?
Materialer til
distriktsbreddedagen

Tekst
Samtale med nyt medlem
Eva Iversholt er nyt medlem af Breddeaktivitetsudvalget
CM: kvadrille, Pas De Deux, Team Cup
EBJ: Pony Games, Besindighed, agilty
EI: stilstafetspringning
DN: TREC
Der tilbydes 4 hold, Besindighed og agility EBJ, lege i undervisning CM og EI
Den gode historie EI, Longeøvelser CM og DN
EBJ printer materialer til Besindighed og agility
DN får printet artikler fra DRF Spot om Breddeaktiviteter, samt longeøvelser
DN laver Power Point præsentation til besindighed Materialer til de forskellige
lege står de der er ansvarlige for opgaven for.
DN kontakter Egum Rideklub vedr. ryttere og heste til dagen.

Materialer til
distriktsrådsmøder

DN laver Power Point præsentation til distriktsrådsmøder og skema for
interesserede (netværk)

Spørgsmål til Propositioner
Landsfinaler 2016

Der er kommet forespørgsel vedr. kvadrille sammensætning i afd. A, der
foreslås at det er 50 % af rytter ikke have startet på et vindende hold til
Landsfinalerne, i stedet for 4 af rytterne idet det giver skæv fordeling ved et
hold på 6 deltagere fremfor 8.
Dette bliver rettet i prop.

Rettelser reglement
Kvadrillekatalog
skoleopgaver
Hestevelfærdsmøde punkter
der ønskes medtænkt
Næste mødedato
Evt.

Der er kommet forespørgsel i Ponygames afd. A om deltagere ikke må have
startet Mounted games i denne afd. udvalget vurderer at der ikke skal åbnes op
for deltagere, der har deltaget i Mounted Games i afd. A, de må henvises til
afd. B
TREC delen af breddereglementet skal rettes til idet der er for mange
misforståelser
CM har lavet en beskrivelse til kataloget. Der mangles programmer.
Udsat pga. andre opgaver
CM og EBJ deltager, der er ingen ønsker der skal medtages
17-11-2015
intet

Referent: Dorte Nørskov
Næste møde:
Foreløbig dagsorden:
Dagsorden:
 Evaluering af distriktsbreddedagen






vinteraktiviteter
Landsfinaler - oplæg vedr. organisationsplan

Næste mødedato
Evt.

