Dansk Ride Forbund – Udvalgsmøde den 23 august 2019

Distance udvalgsmøde
25 august 2019
Til stede:
Ole Jessen
Marianne Olesen
Laura Hammer
Sonja Van Willigen
Sabina Kjær Christensen
Kirstine Bjerre (fra administrationen)

Ikke til stede:

Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af dagsorden
2 Nyt fra administrationen/udvalget
-

Nyt fra formanden
Snak om DM – godt stævne men ærgerligt med kommentarer efterfølgende. Vi skal have skrevet ned hvad vi vil
fremadrettet med distancesporten.
Nyt fra administrationen
Ikke så meget nyt at berette – der er travlt i administrationen.

3 Budget
-

2019 til nu
Der er budgetteret med stævnearrangørmøde og official-møde.
2020 – samme som for 2019 – Ole tager en snak med Morten og Anne.

4 FEI
-

Opsamling på FEI regler – tilsendt skema gennemgået og gjort klar til indsendelse til FEI. Umiddelbar enighed om
forslagene fra udvalget.

5 CUPS 2019 /2020
-

Opsamling indtil videre – vi ønsker stadig flere starter men det ser lovende ud. Vi glæder os til at se resultatet af de
respektive cups. La cuppen er blevet en smule sværere da stævnerne ligger tæt pga aflysninger osv at ridt.

-

Næste års cup skal udformes på en anden måde – evt en cup på tværs af klasser. Så vi får opfordret ryttere til at
avancere i klasserne. Sabina og Laura laver et udkast – præsenteres til Stævnearrangørmødet 2 november. LC
cuppen vil dog fortsætte
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6 Stævner
-

Landsdelsmesterskaber – Skal ligge hos distrikterne og ikke hos DRF.
Internationale stævner DK – Der er kommet to ansøgninger til internationale stævner samt DM. De behandles pt af
udvalget.
Status DM – en positiv oplevelse med mange deltagere/gennemførte, det tegner godt for fremtiden.
Stævnebog – benyttelse af stævnebog skal ændres – vi afventer svar fra Sverige om det er en nødvendighed. Den
kan evt. lægges ud til en anden ”forhandler”.
Stævnekasse – hvis der er mangler i kassen skal dette meddeles til distance@rideforbund.dk. DRF´s veste skal
benyttes til stævnerne.
Equipe – idealtid, fungerer nu på Equipe og beskrivelse kommer med i den nye stævnemanual.
NBC 2022 – strategi. Stævnearrangørerne må gerne overveje NBC 2022, hvor det skal afholdes i DK. Hvordan er
økonomien i det?
Stævnemanual, bliver gennemgået og rettet til så den stemmer overens med gældende regler og herefter lagt på
rideforbund.dk
Tilmelding til stævner – hvordan får vi ryttere til at melde før til stævner? Oplæg fra stævnearrangører til
arrangørmødet eventuelt?

7 Profilering af distancesporten
-

-

Markedsføring/plan for distance – hvor vil vi hen? Lave en organiseret plan for udgivelse af nyheder.
Hvor mange starter er der pt – hvor man skal der være fremadrettet? Udvalget arbejde på en plan for hvor vi skal
være om 5 år.
Kirstine får tal fra Anja og de sendes til udvalget
Hvad skal vi lave af sjove ting i 2020 – eventuelt lave en samling for LA og ned – ryttere eks. med gennemgang af
hest, ridetur, ide til plan for fremtiden
Ridelejr – muligheder?? Kan vi byde ind med noget – evt foredrag, tur, tjek af hesten.

8 Reglement
-

Forslag til reglementsændringer: medical card skal også ligge i sekretariatet – sammen med passet.
Hesten skal have stævnenummer – hvordan skal besluttes – evt med fedtskriver(stævnearrangør/rytter)
Udelukkelser/karantæne – formulering ændres (længde/gennemført/redet km) så man blot får karantæne for de km
man har redet.
Hvornår/hvordan bliver ”best Condition” afgjort?
Til DM skal ekvipagen minimum have gennemført en MA/CEI* sammen
Fælles bestemmelser 91.7 opstaldning DM og DRF mesterskaber. (skal der være en vagt?)
Andre forslag til ændringer? Kirstine og Sabina mødes…
Fremtidig DM – tilmeldelsefrist FEI og GO skal være ens.

9 Mentorordningen 2020
-

Vi skal være aktive ved stævner/landsskuer hvor der fortælles om distancesporten. Aktiviteter planlægges i god tid
så mentorer har mulighed for at reservere weekender/dage.
Dejligt med positive og aktive mentorer – vi vil rigtigt gerne have at flere melder sig.
Mentor/ambassadør – hvem er hvad? Vi skal have fulgt op på hvem der gør hvad – så ikke alle blot går ind under
”mentor”. Der skal laves en definition af hvad en mentor/ambassadør er.
Kan vi evt får fat i flere?
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10 Arrangementer
-

Stævnearrangmøde/officialmøde – hvor, hvordan og hvorledes. Officials informeres snarest om dato(2 november)
og program følger. Officials får forslag til reglementsændringer tilsendt inden så det kan diskuteres til mødet.
Program til dagen udsendes snarest
Distanceweekend 2020 - hvem står for hvad?
1 weekend februar
Lokation: Marianne spørger for priser på ophold/mad(sjælland)
Arrangementer: Sonja og Marianne undersøger priser på arrangementer

11 Eventuelt
-

Årshjul – skal revideres på næste møde så alle har overblik over hvornår der sker hvad
Ansøgning om dispensation
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