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Bemærkninger

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2 Siden sidst.
Officialsansvarlig i Distanceudvalget har valgt at stoppe, grundet nye udfordringer arbejdsmæssigt.
Vi takker Frits mange gange for alt hans arbejde og ønsker ham held og lykke fremover.
Distanceudvalget opslår stillingen inden sommeren.
Distanceudvalget har valgt at konstituere sig med Formand – Torben Hinrichsen.
Der er afviklet de første jubilæumsklasser til DRFs 100 års turnering – hele 87 ekvipager gennemførte og fik en
jubilæumsroset.
Indsæt link til 100 års side http://www.100aar.rideforbund.dk/
Alle resultater er opdateret indtil nu, undtagen Polar cups.

3 Orientering af Elitegruppen
Der var frist for at forhåndstilkendegive om man ønsker at starte mesterskaber i 2017 den 5. april 2017.
Elitegruppen er ved at få dannet sig et overblik og glæder sig meget til sæsonen 2017.

4 Opfølgning på turneringer og CUP’s i 2017
Det kører på fuld drøn. Der er stor tilslutning, og vi arbejder videre på uddeling af T-shirts i POLAR cup samt udvikling af
sporten.
Karen sørger for bestilling af flere T-shirts.

5 Distance samling for ryttere på LD/LC samt LB/LA niveau.
Brainstorming.
Distanceudvalget ønsker at der skal være en LB - LA samling og en LD – LC samling.
Til de nye ryttere – introkursus skal der laves et PowerPoint som kan gå igen uafhængig af hvem der er foredragsholder.
Dette punkt vælges at tages med igen til næste møde, for at gå mere i dybden med disse.
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6 Planlægning af stævner i 2018
Distanceudvalget ønsker at imødekomme stævnearrangørenes ønske om at være i bedre tid med planlægning af stævner i
2018.
Stævnearrangørmødet afholdes igen i november 2017, men de internationale stævner skal koordineres og evalueres bedre i
forhold til 2016.
Distanceudvalget foreslår disse frister for datoer.
Den 1. juli – frist for at melde ind til DRF, hvilken termin man ønsker at afholde internationalt distancestævne i 2018.
Den 1. august er sidste frist for at udvalget skal have meldt tilbage til klubben, hvilken dato de får, med henblik på hvordan de
andre stævner er planlagt.
Den 20. august taster DRFs adm. ind i FEI kalenderen.
Den 1. oktober er sidste frist for at DRFs adm. kan taste manuelt ind i FEIs kalender.

Udsættes til
næste møde

Færdig gøres
til næste
møde

7 Officials samling i efteråret 2017
Planlægning af denne.

8 Reglementsrettelser
Reglementet gennemgået, samt tages op til næste møde.

9 Evt.
Michelle Laver en papkasse med rosetter, dækken, medaljer, plaketter, hestehoved til DM, og Torben tager den med.
Michelle orienterer ERD.
Næste infomail skal indeholde
Resterende 100 års jubilæumsklasser
Status på Polar Cups
Propositioner til DM
Næste møde bliver den 8. maj 2017
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