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Distanceudvalgsmøde
26. september 2016
17:00
DRF - Brøndby
Til stede:
Ole Jessen
Karen Arkesteijn
Torben Hinrichsen
Frits Hahn Atzen

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (Sportskoordinator / referent)
Jan Stampe (Sportschef)
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Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat
Godkendt

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Præsentationsrunde ved Sportschef Jan Stampe, samt Sportskoordinator, foruden de 4
distanceudvalgsmedlemmer.
Foruden dette fik Distanceudvalgets medlemmer en rundvisning på DRF’s hovedkontor i Brøndby.
Desuden kan nævnes at Karen har, sammen med en gruppe ryttere, deltaget ved Åbent hus hos
Kinnerup Hesteartikler. Her blev lavet en show som publikum var var meget begejstret for.
Torben har deltaget på vegne af Distanceudvalget til Afd. Sport formandsmødet. Afd. Sport
formandsmøderne afholdes ca. 3-4 gange om året, hvor alle disciplinerne samles.

3 Stævneplanlægning af internationale distancestævner i 2017,
samt tildeling af DM 2017
Behandlet på lukket møde.

4 Reglements rettelser pr.1.1.2017
Forespørgsel:
Vi i Dronninglund, er i gang med at brainstorme omkring hvordan vi får flere ind i distancesporten, og i den
forbindelse har vi en spørgsmål.
Hvis vi afholder et 2 dages stævne, ville der så kunne gives tilladelse til også at udskrive 2 dages ridt i
sværhedsgrad 0. (LD og LC). Tænker noget der ligner 5-6 km pr. dag i LD og 15-20 km pr. dag i LC.
Vi leget med tanken om den ene dag at lave et strand ridt og den anden dag et skovridt, men udfordring er at få
dem der rider de små klasser til at kører langt efter de korte turer.
Hvad siger forbundet til det?
Sommer hilsner Helle
Rømø ridtet: har luftet samme mulighed.
Distanceudvalget syntes det lyder som et spændende initiativ og der gives hermed tilladelse til en LC2 fremadrettet.
Michelle sørger for til rettelse i det nye reglement for 2017.
Desuden gives en dispensation til at der ved Juleridtet afholdes en LC2, for at prøve klassen af.
Vedr. stævne smed
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Reglementsrettelser var på baggrund af at der står "..,skal tydeligt fremgå i programmet..." mod "..manglende
stævnesmed først fremgår efter sidste tilmeldingsfrist." Det stemmer ikke overens, skal de stå i propositionerne eller
i programmet??
Ovenstående er rettet til i reglementet gældende for 1.1.2017

5 Opfølgning på turneringer/CUPs i 2017
MA YR CUP og LA YR CUP nedlægges i 2017
Der oprettet i stedet en Junior Cup og en YR CUP.
Forslag:
MA Championatet ændres til LA Senior Cup 2017 – rytterne kan opnå kvalifikationer ved 4 udvalgte LAer. Eller
noget i den stil… nærmere koncept diskuteres og præciseres.
Distanceudvalget ønsker at fastholde Jysk/fynsk Mesterskab og Sjællandsmesterskabet i MA.

6 Distanceweekenden 2017
Distanceudvalget er i gang med planlægningen.

7 Officials samling 14 eller 15. januar 2016
Alle discipliners teknisk delegerede mødes søndag den 15. januar 2016 til fælles TD dag på Dalum Landbrugsskole.
Frits og Ole er ansvarlig for input til de stævneansvarlige.

8 Registrering af DM resultatet for 2016
Forespørgsel:
Hej Michelle
Skulle Charlotte og Facas ikke stå som en 3 plads i DM-klassen, de har kun fået point for gennemført (5plads),
Det burde også gælde Inge Merete Larsen for hendes 4 plads.
Niels Kromann-Rasmussen

Fakta:
Klassen er registreret som en alm. CEI2*, og med den placering de havde i den 2* klasse.
Svar:
Distanceudvalget har kigget tilbage på tidligere års registreringer, og taget følgende beslutning.
De 2 ryttere der deltog i CEI2*, men som ikke var berettiget til at starte DM, flyttes over i en ny oprettet CEI2*
klasse, som ikke har fået stævnefaktoren ”Danmarksmesterskabet Distance” og placeringsrækkefølgen ændres i
den nuværende klasse, så det passer med resultatet for DM.

9 Evt.
Næste møde dato bliver den 30. nov. 2016
Frits kommer med et oplæg til Stævnearrangørmødet den 6. nov.
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Skriv en infomail.
Brochuren skal opdateres.
Der skal laves en ny beskrivelse for Junior og YR CUP.
Der er kommet et sponsorat fra Polar til disse 2 CUPs.
Opfølgning på FEIs nye træneruddannelse inden for Distance
Michelle Skal
følge op hos
FEI.
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