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Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2 Siden sidst
Marianne Olesen er blevet officielt godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2017 og udvalget er nu fuldtalligt.
Kravet til at opnå rytterlicens er fjernet, Distanceudvalget håber at dette kan give anledning til at flere ryttere får købt en licens
og prøver kræfter med LB/LA.
DM og Sjællandsmesterskabet er afholdt. Der skal noteres i reglementet fra 1.1.2018 at for at deltage i et
landsdelsmesterskab, skal man være bosiddende i den pågældende landsdel.
Orientering fra Eliteudvalget vedr. Nordisk Mesterskab. Der er sidste frist for at melde endeligt ind til elitegruppen om hvorvidt
man ønsker at starte Nordisk Mesterskab. Der håbes stadig på at der kan sendes et hold afsted, men det er lidt uvist på
nuværende tidspunkt.

3 Distance samling for ryttere på LD/LC samt LB/LA niveau.
Karen og Marianne har fået beskrevet og valgt datoer for afholdelse af 2 distancekurser.
26. august – Distancekursus for de ryttere der planlægger at skule ride LB og LA.
3. sept. – Distance Begynder kursus.
Karen har lavet materiale samt Powerpoint, og Michelle opretter kurserne via DRF Go.

4 Officials samling i efteråret 2017
Datoen bliver den 5. november 2017 på Dalum.
På næste møde laves en dagsorden med evt. punkter. Der skal sendes invitation ud til alle distanceofficials, samt skrive at de
gerne må komme med inputs til dagen, som bliver både for distancedyrlæger, dommere og TDere.

5 Stævneplanlægning for 2018
Der er ændret lidt i fristerne for at ansøge stævner 2018, og de bliver følgende.
Juli sendes brev ud til stævnearrangører, med frist 8. august for at ansøge om internationale stævner samt DM 2018.
Klubberne skal senest have besked tilbage den 1. sept. Den 20 sept. skal DRFs adm. (Michelle) have præcist at vide hvilke
dage, hvilke klasser skal ligges, da 1. okt. Er allersidste frist for at selv taste ind i FEI kalenderen.
Ansøgning af nationale stævner udsendes i sept. med frist for at ansøge nationale stævner den 20. okt.
Udvalget vil straks derefter udarbejde en oversigt, hvor der kan diskuteres ud fra.
Stævnekoordinerende møde bliver lørdag den 4. nov. 2017 på Dalum. Ansøgning udsendes til alle klubber i sept.
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6 Molsridtet er aflyst – der skal findes en afløser til Jysk/Fynsk
Mesterskabet.
Mols Bjerge ridtet meldte sig hurtigt på banen, og udvalget har derfor tildelt Jysk/Fynsk Mesterskab til dem, så det nu afvikles
den 2. sept.

7 Status på første halvår.
Gennemgang af diverse nye projekter og tiltag, samt halvårsregnskabet.

8 Ny udformning af infomail
Snak om hvad næste infomail skal indeholde.
Tillykke til de nye mestre, nyt reglement, jysk*/Fynsk har skiftet arrangør, udvalget ønsker input fra
distancebaglandet til gode udviklingsinitiativer i 2018, distanceudvalget arrangerer 2 distancekurser efter
sommerferien.

9 Evt.
Næste møde bliver den 9. august 2017
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