Dansk Ride Forbund – Udvalgsmøde den 29 oktober 2019

Distance udvalgsmøde
29 oktober 2019
Til stede:
Ole Jessen
Sabina Christensen
Marianne Olesen
Anne Silfwander
Morten Rodtwitt
Kirstine Bjerre

Ikke til stede:
Laura Hammer

Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af dagsorden
2 Nyt fra administrationen/udvalget
Nyt fra Anne
Oplæg fra Morten
Arbejdet med distance ska have et udviklingsperspektiv. Hvilke indsatser skal vi arbejde videre med? Hvordan får vi 1000
udøvere og en udbredelse i min, 10 klubber. Optælling i ”klubberne” på distanceryttere. Kan Go eventuelt understøtte
optælling? Hvad er vores begrænsninger? Aktiviteter for ”ikke-medlemmer” for at tiltrække nye ryttere? Hvordan får vi
klubberne med? Opsætning af delmål – 20121/2023, evt reg, af antal klubber, antal udøvere. Hvordan kan
administrationen understøtte udviklingen? Der er slået en udviklingskonsulentstilling op - vedkommende skal understøtte
Distance, TREC og voltigering.
Budget 2020

3 ”5-års planen ”
Drøftelse ud fra Mortens oplæg
3-4 fokuspunkter til planen – fremgangsmåde for at nå procesmål i år 1-2-3 etc.
Udvalget mødes og drøfter hvilke punkter der skal prioriteres til en 5 års plan. Møde igen i januar hvor planen drøftes med
administrationen.

4 Stævnearrangørmøde 2020
-

Opsamling – er vi klar?

5 Eventuelt
Nummervest
Hvordan kommer vi omkring udfordringen med små/store veste? Skriv evt i bemærkninger om der ønsker stor/lille vest ved
tilmelding.
FEI reglement forslag
Rytter og 4 hjælpere skal have samme nummer på – hvis det nye FEI reglement bliver vedtaget. Hvordan løses denne
eventuelle udfordring.
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-Distanceweekend
Budget skal laves og skriv til GO skal færdiggøres.
-Reglement 2020
Forslag til reglement – Man må ikke være TD/Dommer til eget stævne. Udvalg udpeger TD til stævnerne og står for
kørselsbidrag
IT
Fra 1/1-20 kan/skal man efteranmelde på Go.
Man vs. Horse – Marianne tager kontakt til Kenni
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