Referat fra udvalgsmøde - 15. september 2014 - SKYPE
Deltagere: Lone, Morten, og Robert. Ref.: MS
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt!
2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt!
3. Regelændring
14 dages karentæne ved halthed, fra klasse MA (nationale klasser). Der er endnu ikke udsendt en nyhedsmail pga.
svær sygdom i MS’ nærmeste familie. Pt. er kun en rytter omfattet af reglen. Vedkommende kontaktes direkte.
4. YR-samling
DU ønsker at samle YR til et uddannelsesforløb, med indslag fra DU/eliteryttere/dyrlæger. En mentorordning
forsøges også indført
- YR bør præmieres for hvert ridt de gennemfører (det skal trække ned hvis man udgår).
- YR-CUP i både klasse LA og MA fra og med 2015. Begge CUP’s bør ligge sidst i sæsonen aht.
kvalifikationsmuligheder. Der kan ikke rides om CUPPEN, hvis rytteren er debutant i klassen (LA/MA)
5. Henvendelse til official om indlæg på facebook.
Der er taget telefonisk kontakt. DU’s henvendelse tages det til efterretning. Sagen afsluttet.
6. Stævnearrangørermødet/officialssamling
Mødetiden bør udvides fra 10 til 17, så der er mere tid til officialsdelen. Foreløbig stævneplan udsendes i god tid, så
stævnearrangørerne kan finde alternative dato inden mødet. Ønskerne for FEI-ridt meldes ud hurtigst muligt ud.
Stævnearrangører forespørges inden stævnearrangørermødet, om de vil afholde DM i 2015.
7. Dyrlægesamling
Det afdækkes telefonisk, hvem af dyrlægerne som er aktive. Der indkaldes til dyrlægesamling på 2 datoer (og i 2
forskellige landsdele) i 2015. Der afholdes nye samlinger efter 24 mdr. Dyrlægerne Lena Hemmingsen og Daniel
Keller udarbejder en manual for hestekontrol til brug for nye distancedyrlæger. Der skal uddannes nogle flere
Treating Vets, så det bliver billigere og nemmere at afholder CEI1*-ridt i Danmark.
8. Distanceweekenden
Afholdes 28. februar - 1. marts 2015 på Hotel des Nordens i Tyskland. Tilmelding via DRF GO! Der vil være følgende
muligheder for deltagelse:
- Kun lørdag, inkl. frokost og kaffe/kage (UDEN middag).
- Lørdag og søndag (middag inkl.) - UDEN overnatning.
- Lørdag og søndag (middag inkl.) - MED overnatning.
- Tilkøb af ekstra overnat - fredag til lørdag.
Ved hurtig tilmelding kan der spare et beløb.
9. Holddyrlægen
Situationen diskuteret.
10. Næste møde
SKYPE, 6/10-2014, kl. 21.00

