Dansk Ride Forbund – Udvalgsmøde den 5 april 2019

Distance udvalgsmøde
5 april 2019
Til stede:
Ole Jessen
Marianne Olesen
Laura Hammer
Karen Arkesteijn
Sabina Kjær Christensen
Kirstine Bjerre (fra administrationen)

Ikke til stede:

Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af dagsorden
2 Nyt fra administrationen/udvalget
-

Velkommen til Sabina
Sabina er nyt medlem i udvalget
Opgaver/fordeling
Reglement: Sabina
Cups og Mesterskaber: Laura
Officials og stævner: Ole
Mentor og ambassadør-ordning: Marianne
Formand: Ole
Årshjul/info-foldere: Laura laver folder om CUPS 2019, offentliggørelse af de forskellige foldere.
PR: Marianne,
Stævnekassen: Ole og Kirstine. Ole laver ark til underskrift som skal ligge i kassen. Modtager tjekker at alt er ok og
hvis ikke tages kontakt til tidligere arrangør. Kassen skal fra stævnearrangør til stævnearrangør og ikke omkring
DRF/Ole. Kasserne opdateres så alt indhold er der fra stævnestart.
Godkendelse af propositioner: Ole og Sabina

3 Stævnekassen
-

Prisen på 150 dkr fastholdes- stævnearrangørerne er økonomisk ansvarlige for manglerne fremover.
Indkøb af mangler – Karen sender link og Kirstine bestiller manglende veste

4 CUPS 2019
-

Markedsføring af CUPS 2019. Zilco sponsorerer LB og LA Cup og der er sendt markedsføringsmateriale til
arrangørerne af cups. Der bliver lavet nyhed på det og optakt til de første stævner med CUPS.
Sponsor til LC Cup - Dyrecenter Midt er sponsor

5 Stævner
-

Inspiration til stævneafvikling- samle ideer til præsentation på stævne koordinerende møde(miniridt, færre hjælpere)
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-

Forårsridtet
Københavnerridtet – kan Morten evt komme med i hjælperbil nogle timer?
Instagram til DM og i en mindre klasse

6 Profilering af distancesporten
-

-

Har vi noget materiale pt? Karen har lavet en drejebog til opvisning. Vi skal være til stede ved Landsdelsdagene i
Herning og i Bernstoffparken med show og på stand.
Opsamling Herning – ok positiv feedback. Sidste øjebliks beslutning, dejligt med opbakning fra mentorer. For at få
succes skal vi have mere plads og evt have en stand med de andre discipliner i disciplinfarver. Dele flyers ud – og
så kan folk komme tilbage for mere info.
Mentorer – evt en del af landsdelsdagene. Mentorordningen blomstrer og er en vigtig del i profilering af
distancesporten. Sjælland er især i udvikling, både med opsøgende og mentorer. Der undersøges om der kan
komme en artikel i Ridehesten og Hest og Rytter, hvor en eller flere mentorer står frem og fortæller om deres
arbejde og muligheden det skaber for interesserede i sporten. Der arbejdes på T-shirts til mentorer, så mentorer
bliver mere synligt til arrangementer, stævner og træningssamlinger.
Distanceklasser ud til små klubstævner, Brande har godkendt det, der arbejdes videre. Der kan søges dispensation
til at der kun skal bruges en official ved demostævner ved klubstævner (E-stævner), på max. 14 km.

-

7 Reglement
-

Aldersgrænser – drøftelse af fjernelse af aldersgrænsen for at må ride MA, reglen om at man skal følges med
nogen når man er under 10 år skal beholdes.
Drøftelse af fællesstart i Clear Round.
Dispensationer – drøftelse
Medical Card drøftes, skal opbevares sammen med passet, så sekretariatet har oplysningerne, der skal rettes at
den ikke skal i vesten. (kun sammen med pas). Rytteren eget ansvar
Hesten skal udstyres med startnummer, enten startnummer på hovedtøj eller skrevet på bagdelen af hesten.
Stævnearrangør er ansvarlig.
DM, DRF giver medaljer til guld, sølv og bronze, DIF giver en guldmedalje. (I reglementet står at DRF giver medalje
til guld – ikke til sølv og bronze?

8 Evt.
-

Økonomisk støtte til projekter (DIF strategiske spor)
Videre arbejde med at få uddannet distancetrænere i FEI, der er hidtil ikke kommet ansøgninger.
Equipe – dyrlægekort
DU ønsker budgetopfølgning til hvert møde.
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