Dansk Ride Forbund – Udvalgsmøde den 1. november 2017
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Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af dagsorden

2 Siden sidst
Torben skriver svar til forespørgsel ang. udstyr

3 Ny formand
For at gøre det lettere at finde et nyt menigt medlem i 2018, foreslår formanden at træde af og den kommende formand
vælges blandt de tilstedeværende medlemmer af udvalget.
Ole tiltræder som formand indtil nyt medlem er tiltrådt, hvorefter udvalget konstitueres.
Marianne tager ansvar ift. Stillingsopslag til nyt medlem

4 Planlægning af kurser og møder
Officialssamling forår – ny dato udmeldes snarest (Ole og Kenneth)
Distanceweekend (kursus) feb. 2018 Det endelige program udkommer mellem jul og nytår. Location: Comwell Kolding
Hestevelfærdsprisen: intern diskussion om kriterier.

5 Stævneplanlægning for 2018
Endelig stævneplan for 2018 – stævnerne ligger på DRF-Go!
Cups – Junior/Youngrider/LB/LA
Der bestilles veste til ALLE startende i distance. Der er lyttet til den kritik der har været til de veste vi har. Derfor bliver der
bestilt børneveste til de første 5 startnumre i LD og LC – stævnearrangører får startlister med påskrevet JR og deres aldre, de
kan vælge at give de 5 mindste ryttere de mindste numre.
Der bestilles juniorveste til pointgivende og internationale stævner. Juniorveste er 10 cm kortere og 6 cm smallere end de
eksisterende veste. Dette som svar på den kritik om at vestene er for store og især for lang.
Der bestilles et sæt veste til officials til internationale stævner, da nuværende ikke opfylder krav ift. Reklame.
Løsningen til manglen på lomme vil være at der designes et medicalcart på størrelse med Dankortet, som kan gemmes
sammen med mobilen.

6 Budget forslag for 2018
Der skal udarbejdes hvor mange penge hver budget post skal have.
Budget rammen ved Jan mere om. Ole er tovholder, vi hjælpes ad.

7 Elitegruppen
Status samt sportsplan for 2018 fra Kenneth og Sonja
Der har været elitesamling
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Sportsplanen udkommer i morgen, den 15-12
Målet er at melde et Seniorhold til NBC i Finland- 15.-16. juni 2018
Observationsstævner: Feldborg, Åskov, Babenhausen/Tyskland, Goninge/Sverige
Ungheste EM i Slovakiet 29. september 2018
WEG: en rytter har et mål om at kvalificere sig, hun vil ride pre-ride og kvalifikationsridt.
Dyrlægeeftersyn inden mesterskaber kan laves af enten 3 eller 4 stjernet dyrlæge.
Kommende år vil byde på samlinger, individuelle samtaler og opfølgninger.

8 Youngriderprojektet
Status fra Sonja. Der har været Youngrider samling som afslutning af året, der var en lille tilslutning af forskellige årsager.
Der er ikke mange potentielle ryttere tilbage i elitegruppen.
Marianne og Karen inviterer LC og LB rytterne til samling den 3. marts.

9 Stævneåret 2017
Evaluering,
Antal starter:
Uden medregning af de sidste 2 stævner har der været 1313 stævnestarter ift. 1051 starter året før. Dette er ikke kun en
fortjeneste af 100 års cuppen, da også de pointgivende klasser har haft øget deltagelse. Der har været hele 81 internationale
starter, af dette er 59 starter fra udlandet. Danmark har haft 13 equipager til start i FEI stævner i ind- og udlandet.
JR og YR cup
Målet om flere unge i sporten er opnået.
Juniorene har haft 110 startende ryttere, som har redet cirka 16681 km, som svarer til 18% af alle redne LD/LC klasser.
Youngridere har haft 15 startende ryttere, som har redet 13521 km, som svarer til 16% af alle redne LB/LA klasser.
Præmier overrækkes privat, der laves markedsføring på det (ridehesten mm.)
LA cup: Der har kun været en rytter som er startet alle 4 stævner, de øvrige har kun startet et stævne i cuppen. Det afprøves
igen næste år, med samme koncept, udvidet til også at omfatte LB cup. Der er ønsket jakker som præmie i senior cupsene.
Næste møde aftales praktisk opgavefordeling ang. cupsene..

10 Evt.
Næste møde bliver i telefonen den 18/1 – 20.30
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