Referat fra udvalgsmøde - 6. august 2014 - Skype
Deltagere: Lone, Morten, Dianna og Robert. Ref.: Morten

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse og opfølgning af sidste referat
Godkendt.
3. WEG2014
- Undersøge DRF’s generelle holdning til opvæskning før og efter godkendte ridt.
- Rytterne får tildelt et hotelværelse hver.
- Kalle (svenske holddyrlæge) skal akkrediteret som dansk holddyrlæge.
4. FEI´s nye distancereglement, herunder tilknytning til træner mv.
- Registring af halthed ønskeligt i det nye stævneprogram.
- Karantæne ved halthed, skal gælde fra kl. MA (pga. manglende kontrolmuligheder). Træder i kraft pr. d.d. .
- International blanket ændres, så evt. træner kan påføres.
5. Reglementsændringer
- Mail 5/8-14: DU vil ikke kræve hjælpere. Ikke alle FEI ændringer slår igennem i danske reglement. Det
nuværende (danske-) kvalifikationssystem bibeholdes.
- Mønstring (§510.2): Det præciseres i reglementet, at mønstring skal foregå i trav.
- Indkommen forslag; alle hjælpere har pligt til at give vand til alle ekvipager: Gøres ikke obligatorisk, men
der henstilles til alle hjælpere tilbyder andre heste vand. Stævnearrangørerne opfordres til at opstille flere
vandposter på ruterne.
Budget 2015
Der er afsættes midler til DU’s medvirken til udvikling af nyt stævneprogram.
6. Equipe temadag / nyt stævneprogram?
- Equipe temadag: Afventer om nyt stævneprogram skal indføres allerede fra næste år.
- Nyt stævneprgram: DU udpeger repræsentanter fra distancen til at bistå med udviklingen.
7. Skal invitationer til internationale ridt gemmes på hjemmesiden?
Videresendes til udvalget.
8. Næste infomail
Udsendes i næste uge.
9. Evt.
- Kopi af alle stævnerapporter skal altid sendes til udvalget.
- Tilmeldinger til internationale stævner skal altid sendes til udvalget.
- Nye version af stævnerapporten skal bruges. Der orienterer om dette ved stævnearrangørermødet i nov.
- Rytterne opfordres til at indsende højopløselige foto til presseafdelingen i DRF.
- Dommere/TD’er inviteres også denne gang til stævnearrangørermødet.
10. Næste møde, møder fremover, og møde med bestyrelsesmedlem
8/9-2014, kl. 18 i Odense (evt. DIF lokale), med bestyrelsesmedlem fra DRF.

