Dansk Ride Forbund – Udvalgsmøde den 17. august 2016

Distanceudvalgsmøde
17. august 2016
17:30
Dalum - Odense
Til stede:
Ole Jessen
Karen Arkesteijn
Torben Hinrichsen

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (referent)

Ikke til stede:
Frits Hahn Atzen

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

1 Gennemgang af sidste referat
Hænge partier fra sidste møde, blev gennemgået.
Desuden siden sidst – bordet rundt.

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3 Info fra DRF og FEI.
FEI har udsendt et udkast til ændring af regler i det internationale distance reglement. ”FEI Rules Revision”.
Distanceudvalget har gennemgået dem, og har ingen protest herfor.
Dog har Distanceudvalget noteret enkelte rettelser til Distancereglementet for 1.1.2017, så det bliver strømlinet med
FEI’s reglement. (disse er dog ikke endelig i FEI endnu, så Distanceudvalget afventer det endelige godkendte
reglement fra FEI)

4 YR MA CUP i Hedeland
Nogle har forespurgt om den bliver en LA, men ville det hjælpe overhovedet?
Distanceudvalget vurderer at det ikke øger hensigten.
YR MA Cuppen blev ikke til noget.

5 YR (LA og MA) CUP 2016  Nyt koncept i 2017
Torben og
Karen
arbejder
videre med at
finde
sponsorater
til begge
CUP’s.

Distanceudvalget beslutter at nedlægge det 2 eksisterende LA og MA YR CUP, med baggrund i at der ikke har
været tilstrækkeligt ryttergrundlag i henholdsvis 2015 og 2016.
Distanceudvalget ønsker i stedet at ændrer til en nyt koncept for YR/JUNIOR i 2017 med fokus på bredden.
Der arbejdes på at der i 2017 holdes en YR CUP og en JUNIOR CUP. Disse 2 nye koncepter er under
udarbejdelse, og der arbejdes på evt. sponsorater og tilskud, og beskrivelsen af de pågældende CUP’s.
Karen er kommet med et forslag, som udvalget tager udgangspunkt i.
Formålet med dette, skulle være at få flere unge ind i distancesporten. Disse 2 CUP’s må dog ikke stå alene, det
skal hænge sammen med en indsats i at udbrede distancesporten.

6 Budget 2017
Første budgetudkast for 2017 er hermed lavet.
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7 Nye Nummerveste (de gamle hvide)
Michelle fortæller omkring status på dette…
Disse kommer i brug i 2017.

8 Hvordan promoverer vi distance???
Diskussion herom.

9 Proces for ansøgning af stævner
Internationale stævner i 2017 samt DM i 2017 skal ansøges senest den 15. sept. 2016.
Den 26. sept. Mødes udvalget og fordeler ud fra ansøgningerne.
Inden 1. oktober tastes terminerne ind i FEI’s kalender.
Mellem 26. september – 6. oktober 2016 udsendes brev til alle klubber vedr. ansøgning om nationale stævner i
2017.
Frist for ansøgning til DRF bliver 20. oktober 2016.
6. november afholdes stævnekoordinerende møde på Fyn, her kommer den endelige stævneplanlægning på plads.

10 Evt.
Næste møde dato, 26. sept. I Brøndby

Distanceudvalget er inviteret til distancerytterforeningens generalforsamling den 20.november
2016. Distanceudvalget undersøger nærmere omkring hvad Distancerytterforeningen har af
ønsker at udvalget kunne byde ind med.
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