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Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat
Referatet fra 17. maj er godkendt og opdateret på hjemmesiden.
Siden sidst.
”Stævnekassen” er blevet oprettet, og de første faktura er sendt ud, til de klubber der har lejet denne.
Michelle har indgået et samarbejde med Sponsor afd. mht at arbejde på nye stævneveste, gerne
sponsoreret. Dette er dog ikke fastlagt endnu, men der arbejdes videre på dette. Da der virkelig
trænger til nye Veste.

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Info fra DRF / FEI
Der er oprettet en FEI – Coach Education Program Endurance – level 1.
Michelle har præsenteret den for Distanceudvalget, og Distanceudvalget ønsker at gå videre med
dette og syntes at det lyder interessant.
Særligt mht. til at spørge mere end til FEI hvad det specifikt kræves osv.
Distanceudvalget
undersøger
nærmere hvad
præcist sådan et
kursus består af,
hvad det koster,
er andre lande
interesseret, osv.

Nedenstående står beskrevet på FEI’s hjemmeside.
e. The Level 1 Endurance
The aim of the FEI Level 1 Endurance is to provide coaches with the ability to prepare horses and
athletes for competitions at novice national level up to CEI1* 80km. The Level 1 Endurance covers
the essential areas necessary to work competently at novice level, with an emphasis on skill
development, participation and enjoyment. Successful candidates will receive a Level 1 Endurance
Coach Certificate of Attendance which is issued jointly by the NF and the FEI. The Level I certified
coach will also be expected to plan and implement effective training sessions.

4 Udvikling af sporten
Udvikling af distancesporten – indkomne forslag fra bl.a. Distanceweekenden.



Folder, opdatering, print selv mulighed plus fysisk folder til uddeling, sendes til klubber
sammen med stævneplan – Distanceudvalget udsætter dette til efteråret, når der skal laves et
nyt slogan.
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Michelle skriver
nyhed omkring
hvad DRF kan
tilbyde hvis man
ønsker at
afholde en
temaaften.

Link til den gamle folder
http://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Ridesport/Discipliner/Distance/2015/distancefolder.ashx
















Stand ved arrangementer som store hestedag, har DRF en stand og hvad skal der være i
den? –DRF-standen er ret stor, men DRF ligger inde med, cafeborde, ”roll ups”.osv.
Ambassadører i de forskellige landsdele. Evt. tilskud til deres udgifter. Bootcamp og/eller
foredrag. – Distanceudvalget prøver at iværksætte de træningssamlinger jf. nedenstående, og
venter lidt og ser hvad det medfører.
Ridelejr – (et oplæg til et dagsprogram om distance på ridelejre). Materiale og hjælp kan
hentes. – Dette vil være et projekt for 2017. Det kræver tid at lave dette materiale, og det ville
ikke kunne nå komme med på ride lejrene for 2016.
Reklamere for din sport på rideklubbens hjemmeside/facebookside. – Forslag fra
Distanceudvalget. I næste nyhedsbrev sendes ud til alle Distanceryttere, med opfordring til at
reklamere for Distance på din Facebook profil og diverse Sociale medier. – Synliggør sporten
!!
Lav træningssamlinger for alle. Invitere nye med på samlinger for LC-LB niveau –
Distanceudvalget ønsker at afholde et par stykker, hvor rammerne er meget frie og det ikke
kræver det helt store. De sørger for at en i udvalget afholder 1 samling hver inden julen
2016.(med forbehold for ændringer).
Overtage DRF instagram ved store stævner (NBC?) – Michelle undersøger muligheden.
Holdmesterskaber indføres igen – bør udsættes til senere, da nedenstående tiltag rammer
udvikling af sporten i større grad.
”En gennemførsel er en bedrift i sig selv” isf. ”at gennemføre er at vinde”, så man også
anerkender dem som rider for at vinde. – Distanceudvalget ønsker at lave et nyt slogan for
Distancesporten. – sættes på næste mødes dagsorden.
Opret en klasse med voksne og børn på et hold – skubbes til side pt., fordi Distanceudvalget
søsætter nedenstående
”indianercup” for juniorer – Norge har de sidste par op, oprettet en cup, kaldet ”indianer cup”,
for unge ryttere under 16 år. De opnår point i løbet af en sæson, og de får tøj som præmie,
f.eks. for dem der har opnået flest point og km. Du kan kun skrabe point sammen i LD og LC.
Det foregår landsdækkende.
Michelle kontakter Lars Moss /Sponsoransvarlig i DRF, samt Jens Erik for det fremadrettede
mht. økonomien og evt. sponsor af denne cup.

5 Hjemmesiden
Den skal gennemgås for evt. fejl og evt. opdateringer – hvem kunne have mulighed for at hjælpe med
dette?? Alle i distanceudvalget kigger den igennem 
DRF’s adm. Skal nok gøre det praktiske, det er blot for at kigge siderne igennem 
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6 Kommunikation som nyt udvalg
Hvordan får vi kommunikeret bedst muligt fremover. Distanceudvalget vil gerne fremover sørge for at
kommunikationen imellem distanceudvalgets medlemmer, ryttere, officials, og DRF’s adm. Fungere
mest optimalt.
Hvis der kommer nogle henvendelser udefra, aftales det at det fremover videresendes via email til alle
Distanceudvalgets medlemmer, så de er orienteret.
Distanceudvalget ønsker ikke at bruge Facebook som diskussions platform, Den eneste udmelding
der kommer fra Distanceudvalget er fra distance@rideforbund.dk
Desuden vil Distanceudvalget prøve fremadrettet og få oprettet en Drop Box til Vidensdeling, som der
anvendes i Dressur og spring,
Stævnearrangør Facebook side – Michelle kontakter Lone Aalekjær der er adm. Så vi kan få den
gruppe op og kører igen.

7 NBC
Status på Distanceudvalgets rolle i dette, hvad mangler der, hvem tager sig af hvad?
Propositionerne er lige på trapperne, og der er nu koordineret officials med de andre nordisk/baltiske
lande. Dette er dog ikke helt problemfrit, med baggrund i det økonomiske, så DRF’s adm. Har valgt at
bede DRF’s generalsekretær og DRF’s sportschef tage denne problematik med videre til næste
Nordiske møde.
Udtagelsesgruppen holder møde den 3. juli 2016., og den 4. juli udtages NBC holdet.
Der vil være Landsholdstøj til NBC holdende, dette sørger Michelle for.
Distanceudvalget vil være at finde til NBC, samt være med til mødet med de andre nordiske lande, der
afholdes ved NBC.

8 Budget opfølgning
Gennemgang af budgettet

9 Indkomne forslag – Tidtagningsanlæg
Der er fremkommet et forslag til Distanceudvalget, omkring at indkøbe et nyt Tidtagningsanlæg.
På nuværende tidspunkt fokusere Distanceudvalget på at få flere personer i sporten, og budgettet er
desværre ikke til indkøb af dette, men Distanceudvalget gemmer henvendelsen, Såfremt det måtte
blive relevant senere hen.
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10 Evt.
Henvendelse vedr. hvilke klasser YR må ride. Distanceudvalget ønsker at lægge sig op af det
Internationale reglement, som siger at de skal fylde 14 år i det pågældende kalender år, for at
må starte MA.
Såfremt tiden viser, at der vil være mange YR under 14 år, tager Distanceudvalget det op
igen.
Næste møde dato, 17. august 2016
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