Referat

Breddeaktivitetsudvalgsmøde
Dato 15-11-2016
Kl 18:00 Hotel Severin Middelfart

Deltagere: Elisabeth Bay Jensen (EB), Eva Iversholt (EI), Jette Jønsson(JJ) og Dorte Nørskov (DN)
Afbud: Charlotte Madsen (CM)
Dagsorden:
 Godkendelse af referat
 Evaluering af Distriktsbreddeweekenden (evaluering sendt med)
 Drejebog til breddearrangementer
 Hvad kan gøres lettere- mere tilgængeligt på hjemmesiden
 Distriktsbredde aftner
 Planlægning af nye workshop kurser 2017
 Vinter projekter?
 Mail til springudvalg vedr. baner Stilstafetspringning
 Næste mødedato
 evt
Emne/Punkt
Godkendelse af referat

Int.
alle

Evaluering af
Distriktsbreddeweekenden

alle

Drejebog til
breddearrangementer

alle

Hvad kan gøres lettere- mere
tilgængeligt på hjemmesiden

alle

Distriktsbredde aftner

alle

Tekst
Godkendt
Evaluering er positiv og folk har fået erfaringer og viden med hjem. Næste års
Distriktsbreddedag, skal overvejes, hvordan skal den være? En dag for alle
eller regionsopdelt.
Drejebog til hvordan man let kan komme i gang med Breddeaktiviteter. Der er
to Drejebøger: 1) En til Breddeaktiviteter uden distriktskvalifikationer, alle
Breddeaktiviteter er med hvor det er muligt at lave det som konkurrence.
2). En Drejebog med distriktskvalifikationer, hvor kun de aktiviteter der er
repræsenteret Landsfinalerne er med. Der er lavet en del vejledninger, forslag
til baner og ”design selv din egen bane”, resultatark osv. Til hver aktivitet, så det
er så enkelt og lige til at gå til, selv for helt nye.
DOR opdaterer alle links og tilføjelser.
Der skal gøres reklame for Drejebøgerne så folk de er der og kommer til at
bruge dem. Dette sker via Facebook, nyhedsbreve, kontakt til distrikterne,
aftenbreddekurser.
Tyske og engelske rytterlege skal slettes. Der skal tilføjes links, se punkt
ovenfor. Tekst til team Cup skal opdeles, så det ikke er så specifik kun til
Landsfinaler.
Oversigt over Distriktsbreddeudvalg er der fejl i, MV retter det.
Der er afbud fra D. 2
D. 5 har kursus den 21. november DOR afholder det. Tilmelding via GO.
Udvalget ringer Distriktsbreddeudvalgene start dec. Vedr. at finde en dato for
aftenskursus, indsendelse af kvalifikationer, fortælle om 100 års turnering,
TREC kurser (mulighed for at booke TREC kursus). Jette kontakter de
Sjællandske klubber, Elisabeth distrikt 7-10, Eva: Distrikt 11-14.
Efterhånden som der kommer datoer ind fra distrikterne vedr. aftens bredde
kursus aftales der hvem der tager afsted.

Der skal laves en lille folder til alle deltagere, med oplysninger om hvor den kan
søge mere viden. DOR laver udkast.
Planlægning af nye workshop
kurser 2017

alle

Vinter projekter?

alle

Mail til springudvalg vedr.
baner Stilstafetspringning

alle

Næste mødedato

alle

Evt.

alle

DOR har kontakt til en klub, hvis de vil være vært skrives der til distrikterne.
Kurset på Sjælland skal være i jan-feb. Jette og Elisabeth afholder kurset.
Kursusmateriale er det samme som sidste år med få rettelser(DOR). Der skal
laves video af longerytter og stafetspringning- det sørger Jette for.
To tilsvarende kurser vil blive tilbudt i Jylland/Fyn senere på året.
De igangværende projekter skal ”ud over rampen” Flere skal have kendskab til
det. TREC skal have en manual og stævnevejledning. Kvadrille vejledning
gøres færdigt.
Mail vedr. fast bane til kvalifikationer i Springstafet, så banedesigner kan
undgås. Elisabeth laver et udkast og sender til udvalg.
Den 31. januar 2017
Forslag om 4 mands kvadrille til Landsfinalerne, fremover, DOR skriver til to
meget erfarne holdledere i kvadrille om deres ideer. Der skal laves en
omregningsfaktor Således at det honoreres når man er 8 på holdet fremfor 4
hvis det skal bære i kvadrille afd. Hvis det er i Pas De Deux skal 4 mands
holdet honoreres mest.
På valg næste år i udvalget er Charlotte Madsen

