Dansk Ride Forbund – Udvalgsmøde den 30. november 2016

Distanceudvalgsmøde
30. november 2016
17:00
Dalum - Odense
Til stede:
Ole Jessen
Karen Arkesteijn
Torben Hinrichsen
Frits Hahn Atzen

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (Sportskoordinator / referent)

Sonja Van Willigen (Eliteudvalget)
Kenneth E. Lassen (Eliteudvalget)
Ikke til stede:

Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat
Referatet fra 26. sept. 2016 – er allerede godkendt, og opdateres på hjemmesiden snarest.

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Nyt fast punkt på dagsorden: Hvad skal sendes ud på nyhedsmail?
Torben er ansvarlig for teksten.

3 Reglements rettelser pr.1.1.2017
FEI’s reglement er nu godkendt den 20. nov.
Tilpasse DRF reglement så den er det samme som FEI ift. Hviledage?
Nej, pga. hestevelfærden, vi afventer og ser udviklingen i FEI mht. klasser og hviledage?
591. DANMARKSMESTERSKABER OG DRF-MESTERSKABER Afvikling
Mesterskabet afvikles som et særskilt mesterskab i en CEI 2*- ridt (120-139 km), og danmarksmester er
den bedst placerede danske rytter i mesterskabet, som er kvalificeret til at ride det pågældende
mesterskab.
Uddeling af rosetter og præmier
Præmiefordeling i klassen: Iht. FEI’s reglement.
For mesterskabet: Dansk Ride Forbund giver rosetter til de 10 bedst placerede i mesterskabet, samt
pengebeløb (præmiecheck er udgået i 2016), æresdækken, æresbånd, medalje og plakette til vinderen af
mesterskabet. Registrering af resultater
Mesterskabets samlede resultat registreres på DRF Go! med stævnefaktor for mesterskabet, og der gives
Championats-point herefter. Se Fællesbestemmelser §73.2
Denne ændring gennemføres. I GO! Tilmeldes i klasse 1 (DM) eller 2 (CEI** uden DM) – alle bliver fra DRF
tilmeldt til FEI som 1 klasse, point gives efter klasse 1 og 2 på GO!
NYT NYT: 2 dages ridt: Der skal være afsluttende VET den 1. dag og indledende VET 2. dag. Hesten skal
ikke forblive på stævnepladsen hele stævnet (begge dage)
NYT NYT: Man kan ikke være officials ved et stævne hvor du også er deltager.

4 Opfølgning på turneringer/CUPs i 2017
-

Fordeling blandt stævnerne der ønskede at deltage
100 års turneringen - 10 styks tildelt- turneringen kører i max 2 klasser op til sværhedsgrad 2 - LA
– Vestegnsridtet (LD,LC), Ribe (LC/LB), Rømø (LC/LA), Hipoaden (LC/LB), København (LC/LA),
Rom (LC/LB), Mols (LC/LA), Molsbjerge (LD/LC), Hedeland (LD/LC), Vendelbo (LC/LB) – som
udgangspunkt i disse klasser.

LA senior CUP Hippoaden, Hedeland, Blåbjerg og Rømø
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5 Distancekursus 2017
Oplæg ved Karen og Torben
Debat

6 TDsamling 15. januar 2016
Alle discipliners teknisk delegerede mødes søndag den 15. januar 2016 til fælles TD dag.
Såfremt Distanceudvalget har noget de ønsker der skal med, så skal det sendes til de TD ansvarlige i
spring og dressur, der er ansvarlig for afvikling af dagen. Skriv til Birgitte Tribler tribler.nielsen@hotmail.com
eller Helle S. Madsen hellesmadsen@hotmail.dk
TD-dommer og dyrlæge samling også om lørdagen den 14. januar 2017 for distance.
Tilmelding skal ske via DRF Go!

7 Ranglisterne har drillet, men burde nu være fikset.
8 Udvalgsmedlemmer på valg
Som opfølgning fra mødet den 17. maj, skal der besluttes hvilke år hvilke udvalgsmedlemmer er på valg:
2017: ingen
2018: Torben
2019: Frits
2020: Karen
2021: Ole

9 Opfølgning på stævnekoordinerende møde samt
generalforsamling i Distancerytterforeningen
Snak omkring de inputs der er kommet.

10 Besøg af Eliteudvalget
Sonja van Willigen (holdkaptajn) og Kenneth E. Lassen deltagere til dette punkt på dagsordenen og
fremlægger udkastet til sportsplanen, samt hvad der generelt rør sig i Eliten og planen for 2017.

11 Emner til nyhedsmail
Nyt fra eliteudvalget – fra menig rytter til elite
TD samling
Distancekursus, program, tilmelding mm.
100 års cup og deltagende stævner
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LA cup og deltagende stævner
Hestevelfærdsprisen

12 Evt.
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