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Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2 Siden sidst.
Stillingen som nyt distanceudvalgsmedlem er opslået – ansøgningsfrist er 17. maj.
Rømø Vadehavsridtet er blevet aflyst. Distanceudvalget har prioriteret at få flyttet DRFs 100års jubilæumsklasser samt LA
Seniorcuppen. Her har stævnearrangørerne fra Skive ridtet trådt til.
Der tiltræder en ny Generalsekretær – Jacob Guldmann – 1. juni 2017.
Distance udvalget ønsker at tilbyde Jacob at deltage til DM i distance den 10. juni 2017. Michelle Sørger for at spørge om
dette.
Torben deltog til Kronborg ridtets ”Pre-Ride” for at se på det nye tidtagningsanlæg – Distanceudvalget syntes det var
utrolig spændende, og arbejder på at få et møde sat i stand, så alle udvalgsmedlemmer kan få det demonstreret.

3 Orientering af Elitegruppen
Intet nyt siden sidst.

4 Distance samling for ryttere på LD/LC samt LB/LA niveau.
Michelle beder
afd.
kommunikation
om at få lavet en
Power point
skabelon i
Distancens gule
farve.

Nærmere præcisering af hvad hver enkelt skal indeholde og fastsættelse af dato samt ansvarlig herfor.
Karen og Ole har lavet et power point til hvert niveau.
Tanken ved disse Power points er, at de skal kunne udleveres til andre der afholder intro kurser, træningsarrangementer
osv.
Distanceudvalget arbejder med at få valgt nogle datoer i efteråret, for henholdsvis LD/LC ryttere og LB/LA ryttere.
Disse vil blive opslået på DRF Go! Under kurser.

5 Reglementsrettelser
Reglementet gennemgået og rettelser lavet med udgivelse 1. juli 2017

Besluttes på
næste møde..

6 Stævnetilrettelæggelse for 2018
Alle stævnearrangører bedes have informeret udvalget omkring hvilken dato de planlægger at afholde i 2018.
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7 Fokus på Distance som udviklingsdisciplin
Evt. Forslag – interview med de 2 klubber der kun er distanceklubber. – Interview med de nye der er kommet ind i
sporten, i alle aldersgruppe. Få fat i de personer så de kan sprede budskabet.
Michelle undersøger hvad muligheden er for at få noget med i Ridehesten, noget annonce lign.

8 Evt.
Vedr. jakker til Polar Cup – Scan Horse i Roskilde sponsorerer disse, og Distanceudvalget er i gang med at få udvalgt
jakkerne og sørger for brodering/tryk herom.
Michelle kontakter Christian – med henblik på at få arrangeret et møde. For at få afhentet dem personligt.
Torben deltager i Afd. Sport formandsmøde den 22. maj 2017.
Ønske til budget 2018:
Få trykt Stævnenummer veste der lever op til de internationale krav.
Forslag.
25 veste til CEI1*
25 veste til CEI2*
20 veste til CEI3*
Næste møde bliver ???? afhængig af nyt udvalgsmedlem.
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