Referat
Møde omkring Young Ridere
Dato: 26.03.2015
Deltagere:

Sonja van Willigen, Tanja van Willigen, Lone Aalekjær, Morten Sivertsen, Dianna
Pilegaard

Sted:

Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, Middelfart
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Tekst
Kommunikation:
Enighed om åben, ærlig og loyal kommunikation. Tovholder er Dianna.
Økonomi ifm. YR-projektet:
Opgaven som mentor for YR er ulønnet/frivillig. Dog skal Sonja naturligvis holdes udgiftsfri.
Udgifter til NBM tages fra anden konto. Sonja udarbejder budget.
Dianna får Michelle til at overføre udlæg på 8.500 kr. Sonja indsender kvitteringer.
Økonomi ifm. en evt. landstræner for seniorer (2016):
Der er ikke sat penge af på nuværende tidspunkt. Distanceudvalget overvejer mulighederne.
Hvilke forventninger har DU til projekt YR?
DU har fuld tillid til YR-projektet. DU er ”bare” administrative tovholdere. Sonja sender rapport en
gang om måneden.
Hvilke forventninger har Sonja til DU?
At der kan søges råd og vejledning. At DU støtter op. At kommunikation holdes inden for egne
rækker. Det er ok at være uenige.
Fordeling af midler til landsholdssamlinger, træningssamlinger, talentsamlinger og andre.
Prioritering:
Samarbejdspartnere vægtes altid højest frem for nye tiltag. Med et budget kan der måske
fremadrettet afsættes flere midler.
Drøftelse af evt. landstrænerfunktion for seniorer:
Du drøftede Tanja´s oplæg til en landstræner, hvor DU er enige om, at intet kan besluttes før
debatmødet med rytterne og deres ønsker.
Er det et rytterønske, at der indgås samarbejde med en landstræner, vil DU se på mulighederne.
En evt. stilling skal slås op, og der skal afsættes midler/budget til projektet.
Drøftelse af en sportsplan for seniorer:
Gennemgået.
Landsholdsdyrlæge:
Landsholdsdyrlæge er Line Skadelund. Det er dog ok at bruge Jens Kristoffersen til
samlinger/arrangementer i Jylland.
Rytterkontrakter:
Skal tilrettes (Morten)
- Pkt. 3: træner skal nævnes + i 3.1.
- Pkt. 3.1: ”Rytterne har ret til” skal rettes til ”Rytterne har pligt til”.
- Pkt. 4.1: Træner skal nævnes.
- Pkt. 4.1: Der skal ikke meldes tilbage til DU, men til træner. Der skal ikke føres
medicinlogbog – det står i passet.
- Pkt. 5: Træner skal nævnes.
Ved al deltagelse i EM og VM skal der foreligge en rytterkontrakt.
Evt.:
Skal bedste youngrider præmieres bedre?
Hvordan ”fiskes” nye talenter?
Kan der skrives ”YR” på startlister?
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