Referat fra udvalgsmøde - 6. oktober 2014 - SKYPE
Deltagere: Lone, Morten, Dianna og Robert. Ref.: MS
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt!
2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt!
3. JM
Vinderen (Laura Hammer) var ikke kvalificeret til at starte MA/JM, og diskvalificeres derfor. Anna Sofie Rasmussen er
ny vinder. Præmier mm. overdrages ved en ceremoni ved Rømø-ridtet. Nyhedsmail om vinderen udsendes.
4. Stævnearrangørermøde
Kun få officials har pr. d.d. svaret på, hvilken stævner de har deltaget i de sidste 3 år. Kun 4 officials er pt. tilmeldt.
Når tilmeldingsfristen udløber (18/10), kontaktes de officials der ikke har meldt tilbage pr. telefon. Nye
stævnearrangører må første gang kun afholde klasser til og med LA (opfordres til max. LB). TD skal meget mere ind
over stævneplanlæggelsen ved nye stævner. Alle officials opfordres til at gennemlæse de forskellige procedure der
er vedkommende, på DRF’s hjemmeside.
Der laves en workshop for de stævnearrangører som kommer tidligt (kl. 10.00).
5. Nye FEI-officials
Iben og Dianna ønsker at blive FEI-officials. Det undersøges om alle nuværende vil fortsætte. Der laves evt. kursus i
DK.
6. Standardiseret VET-gate procedure
I det modtaget forslag fra distancedyrlægerne, er der fejl i hvornår man kan genstille ved forhøj puls (ikke præcis
efter 20 min). Rigdeway-formuleringen skal også kigges efter. Procedurebeskrivelsen sendes til Line
Skadelund/Kenneth Lassen for gennemsyn/godkendelse. Procedurebeskrivelsen lægges ud på DRF’s hjemmeside
efter endelig godkendelse.
7. Registrering af nationale/internationale resultater
Rytterne skal melde tilbage til Michelle/DRF - både når de gennemfører og når de udgår fra nationale ridt i ind- og
udlandet (der udsendes en nyhedsmail derom).
8. Officialhåndbog
Tilrettes og præsenteres på stævnearrangørermødet.
9. Beskrivelse af kravfor at afholde et FEI-stævne.
Udkast færdiggøres og renskrives. Indsættes derefter i stævnearrangørermanualen.
10. Hvilke kvalifikationer skal en distancedyrlæge have?
Line Skadelund/Kenneth Lassen kontaktes.
11. Henvendelse fra Breddeudvalget
Vil afholde et demo distancestævne ved Landsfinalerne i 2015. DU stiller krav om tilstedeværelse af en
distancedyrlæge.

Næste møde: Den 25. oktober (ved 2020-strategimødet).

