Dansk Ride Forbund – Udvalgsmøde den 17. maj 2016

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

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (referent)
Jens Erik Majlund (General sekretær)

Ikke til stede:

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

1 Godkendelse af sidste referat
Der har ikke været et tidligere møde, derfor springes dette punkt over.

2 Godkendelse af dagsorden
Samt præsentation af hver enkelt person.

3 Konstituering af Distanceudvalget
Jens Erik Majlund byder velkommen til det nye udvalg, og der blev gennemgået.
Opgaverne/hovedområderne skal fordeles på de 4 nye Distanceudvalgsmedlemmer.
Samt laves et kommissorium for Distanceudvalget.
Distanceudvalget har besluttet at der ikke bliver konstitueret en Formand.
Torben Hinrichsen varetager den opgave at være repræsentant til afd. sport formandsmøderne, samt have fokus på
udvikling af sporten.
Stævneansvarlig: Ole Jessen
Officialsansvarlig: Frits Hahn Atzen
Reglementsansvarlig: Karen Arkesteijn
Desuden skal der besluttes hvilke år, hvem er på valg. (Besluttes på næste møde)

4 Info fra DRF samt gennemgang af budgetter
5 Udvikling af sporten
Udsættes til
næste møde.

Herunder feed back på, hvad de 3 arbejdsgrupper (samt deltagerne) kom med på Distanceweekenden.
1. Hvordan kommer man i gang med distanceridning? Hvordan kommer man videre fra et niveau til et
andet?
2. Klubliv
3. Nye koncepter foruden styrke den nuværende struktur
Referatet og slides er vedhæftet som link i indkaldelsen.

6 Årshjul for Distancen
Herunder
1. Stævneplanlægning –Stævnekoordinerende møde bliver 6. november 2016. Michelle skriver email ud til
alle nuværende stævnearrangører.
15. sept. Er frist for at få internationale terminer ind til DRF.
1. oktober er frist for at melde internationale stævner ind i FEI’s kalender.
2.

Officials uddannelser – samlinger – der undersøges hvornår det skal afholdes.
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3.

Distanceweekenden 2017 – afholdes den 25-26. februar 2017. (den endelige planlægning er endnu ikke
fastlagt)

7 Evt.
Næste møde dato bliver 15. juni 2016 på Dalum landsbrugsskole
- Stævnekassen VEST, ansvar for denne varetager Frits. Michelle sørger for faktura til hver klub på 300
kr.
Michelle og Karen undersøge muligheden for om PAVO vil sponsorer nye nummerveste ØST og
VEST.
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