DISTANCEUDVALGET
REFERAT
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:
Referent:

Torsdag, den 5. februar 2015
kl. 18.00
Hos Lone, Maglekæret 26B, 2680 Solrød Strand
Lone, Morten, Dianna og Robert
Morten Sivertsen

1. Godkendelse af dagsorden
Enstemmigt godkendt!
2. Samarbejdet i udvalget
Debatteres.
3. Distanceweekenden; herunder bl.a. dyrlægesamling og nomineringer/priser
- Der bestilles dækken til modtageren af hestevelfærdsprisen 2014. LAA/DP skriver motivation.
- Medlem af DU indleder dyrlægesamling med at fortælle om distanceridningens historie i DK.
4. Opfølgning på sidste møde, hvor nedenstående punkter blev udskudt:
- Skal udvalgets FB-profil ændres til en forenings-/virksomhedsprofil? Forbliver som den er indtil videre
Øst/vest samling for MA/S-ryttere. Lis Fogh/Hanne Hansen forespørges om interesse for at være
tovholdere.
- Opfølgning på Officialsamling/stævnearrangørmødet (jf. bilag 1). TD/dommer i egen klub, samt
klagemuligheder. Tages op på førstkommende officialssamling.
5. Budget2015
Budgettet er en ramme, og udvalget kan efter behov selv foretage omkonteringer mellem de forskellige
aktiviteter (må dog ikke overskride den samlede rammetildeling).
6. Invitation til Dubai Crown Prince Endurance Cup
JH og CK-R nomineres på baggrund af deres resultater ved EM2013, samt forspørges om interesse for
deltagelse. Der udsendes en nyhedsmail herom.
7. YR-samlingen
DP bliver ny kontaktperson til DU. Sonja van Willingen informere om dette.
8. FEI-kursus i Stockholm i jan2015
Udvalget vil forsøge at lave et FEI steward/FEI dommer kursus i kbh, i løbet af efteråret 2015.
9. Officialsamling 2015 – hvornår/hvordan?
Gennemføres i 2015 som separate arrangement. Dato skal udmeldes snarest.

Officials kontaktes om status på uddannelse, samt evt. behov for kurser.
10. Procedure for official- og dyrlægesamlinger fremadrettet; hvornår og hvordan afvikles disse?
Se punkt 9!
11. Næste infomail
- Propositioner er nu klar på DRF GO!
- Nominering til Dubai Crown Prince Endurance Cup, marts 2015
- Procedure for stævneregistrering efter udenlandske (nationale-) ridt.
12. Rettelser af kilometerlister – herunder henvendelser fra ryttere
Michelle/DRF foretage rettelserne (tilsyneladende en fejl i excelfil)
13. Opfølgning PLAN2015
Gennemgås for alle ved Distanceweekenden
14. Evt.
- Nye blodregler - bør vi foretage os noget? Følger op på udfaldet af arbejdet i hestevelfærdsgruppen.
- Ranglister og championatsnåle? Tildeles også til YR i 2014, og forsøges tildelt til YR i 2013.
- Årsberetning - LAA sender udkast.
- Årskalender (stævner, udenlandske stævner, udvalgsmøder, samlinger, mv.) DU udarbejder kalender.
- Problemer med brug af distancebøjler i andre discipliner. Afklares med Anja Heinsen/DRF.
15. Næste møde
SKYPE, mandag den 23/2-2015, kl. 20.30.

