Referat fra udvalgsmøde - 8. september 2014 - Korsør
Deltagere: Lone, Morten, Dianna, Robert, Michelle/DRF samt Charlotte Gierahn/DRF bestyrelse. Ref.: MS
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt!
2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt!
3. Nyt fra DRF´s admin./afd. Sport
WEG har fyldt meget i afd. sport, så DU har været prioriteret lidt ned i en periode, men får nu igen fuld
opmærksomhed. DU vil blive hørt i forbindelse med den interne LEAN-proces. DU’s e-mail adresse i DRF, kan nu
læses af alle i Afd. Sport.
4. Vaccinationsregler
DRF modtager ingen indberetninger for ikke gyldig vaccinationer. DU skal sikre at distanceofficials sanktioner ens
(emne til officialsmødet på stævnearrangørerdagen i november). Der bør informeres om vaccinationsreglerne i alle
stævne propositioner.
5. Budgetopfølgning
Ønske om at kunne overføre ubrugte midler til året efter (til finansiering af f.eks. dyrlægesamling mv). Større
fleksibilitet vedr. kontering efterlyses (så længe det samlede budget ikke overskrides). Behovet for udviklingsmidler i
budget2015 efterses.
6. Procedurebeskrivelse til officials v. klagesager og indberetninger v/Dianna og Michelle
Der udarbejdes en mini-vejledning til officials, hvoraf det fremgår hvad man gør, hvis man oplever overskridelser af
reglementet. Opfordringen til denne er kommet, fordi flere officials har sagt at reglementet ikke altid bliver
håndhævet - primært fordi de er usikre på, hvem de skal kontakte og hvordan fremgangsmåden er i forbindelse med
sanktioner.
7. Spørgeark fra DRF v/Charlotte Gierahn
DU spørges om DRF (struktur, opgavefordeling, kommunikation og holdning/kultur).
8. Status på WEG
- ”Turn around” processen er stort set lykkedes.
- For at deltage i int. mesterskaber, skal rytteren have en rytterkontrakter med DRF, samt hesten skal forud for
afrejsen gennemgå 1-2 obligatorisk hesteeftersyn, af en af DU udpeget dyrlæge.
- DRF’s bestyrelse og forbundsdyrlæge forespørges om DRF’s principielle holdning til opvæskning før/efter stævner.
9. Distanceweekend 2015
Afholdes primo marts 2015, på Hotel des Nordens i Tyskland. Distanceweekenden skal være for flest mulige, så der
bør også være mulighed for kun at deltage lørdag eftermiddag (hvor DU orienterer).
10. Reglement
- Ekstra karenstid v/halthed i nationale klasser, indføres straks på foranledning fra FEI (fra og med klasse MA).
- Indsendt forslag om, at §592 i Distancereglementet skal henvise til §92 i Fælles Bestemmelser, da distrikterne skal
følge reglementet, og ikke er frit stillede mht. regler for Distriktsmesterskaber.
- Det skal ikke være tilladt i idealtidsklasser, at få råbt op hvad måluret viser.
11. Status på FEI-kurser
Inge Broms og dyrlæge Trine Friis Madsen har været på kursus.
12. Status på DRF Event
DU har afgivet vores ønsker til det nye stævnesystem. Forventes først fuldt implementeret primo 2016 (i forhold til
distancen).

13. Feldborg ønsker et julestævne d. 7. december 2014
Feldborg får ok til at begynde planlægningen ridtet.
14. Ryttermærke 4 ved Hedelandsridtet
Èn rytter har ønsket at tage ryttermærke 4 ved Hedelands ridtet: Rytteren skal melde dette inden stævnet starter,
samt medbringe en blanket. Rytteren skal derpå følges samt udspørges under stævnet.
15. Status på Molsridtet
Molsridtet får ok til at lave ridt (CEI3*) i 2015.
16. Ændrede ruterlængder ved Kbh-ridtet
Ruterne ved Københavnerridtet i 2014 var: MA=80km, LA=53 km, LB=42 km, LC=27 km og LC2=15 km
Længderne der var opgivet på resultatlisten var ikke korrekte, da man havde været nødt til at ændre ruterne i
skoven.
17. Modtaget mail med forslag til udtagelseskriterier til NM, VM og EM
Tages til efterretning.
18. Oversigt og status på dyrlæger og officials
Der er behov for en oversigt over, hvilke dyrlæger og officials der reelt anvendes. Dette skal bruges både til videre
uddannelse og avancement, men også for at sikre at vi ikke har officials, som ikke har virket praktisk i årevis. Der skal
udarbejdes en standartprocedure for hesteeftersyn.
19. Stævneønsker 2015
ERD’s ansøgte dato er uheldig pga af sammenfald med Göinge-ridtet i Sverige. DM i 2015 skal afholdes i Jylland.
Københavner ridtet afventer hvilke datoer Mols og ERD får, og ser så om en dato kan passe. Stævneønskerne til
nationale ridt skal være indsendt senest 18. oktober. DU vil næste år selv indtaste propositionerne i DRF GO! aht.
ensartethed.
Indkomne ønsker for stævnedatoer i 2015:
- Fælled 18/4, 2/5 eller 9/5
- ERD 14-17/5 (DM + LC-CEI**)
- Skærbæk 6/6, 13/6 eller 29/8 (LC1-MA)
- Nordisk NBM 26-28/6
- Mols 1-2/8 (LB-CEI***)
- Ravnholt Ridtet 15/8 eller 22/8 (LD-MA)
- Rømø 29/8 eller 3/10 (LC1-LA)
- Blaabjerg 26/9
- Feldborg 5/12
20. "Oplæring/uddannelse" af nye stævnearrangører, samt "krav" til stævnearrangører fra Stævnemanual
Ved et par ridt, har DU måtte bruge meget tid for at få tingene til at fungere. DU har efterfølgende fået meget kritik
for kvaliteten af disse stævner. Det er ikke DU’s ansvar, hvordan stævnearrangørerne vælger at planlægg deres
stævner, og ansvaret ligger altid hos stævnearrangøren. Ej heller kan dommer og TD´er kan være ansvarlig for at
alting er i orden - i særdeleshed ikke hvis de først bliver opmærksomme på problemerne på stævnedagen, eller kort
tid forinden stævnet. Der bør derfor indføres krav til et nyt stævner/ny stævnearrangørgrupper, sat der skal være
mindst to personer med distancestævneerfaring:
- Distancestævneerfaring opnås således: Én person skal have fulgt den totale planlægning af ruter, markeringer af
disse, samt udfærdigelse af kort for mindst to andre stævner. Én anden person skal have fulgt den totale
arbejdsgang i forbindelse med startlister, udfærdigelse af program, samt hele sekretariatsdelen på stævnedagen ved
mindst to andre stævner.
- Et nyt stævne eller en ny stævnearrangørgruppe kan ikke få tildelt NBM, DM, SM/JM, MA-Champ, YR-CUP eller
andre særlige præmieringer ved første stævne.
- DU bør udpege TD’en til nye stævnearrangører.
Det undersøges om der er behov for at afholde et stævnetilrettelæggelseskursus?

21. Evt.
Samarbejde med voltigerings- og militaryudvalget om bl.a sponsor tøj samt andre ting, som kan være svære at få
som lille disciplinudvalg.
22. Næste møde
SKYPE, 15/9-2014, kl. 21.00

