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Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2 Siden sidst.
Officials samlingen den 14. januar 2017 blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. Nogle af de tilmeldte var rigtige kede af at
den blev aflyst, og Distanceudvalget har derfor udsendt en Doodle til både dyrlæger og Dommere/TDere for at høre om det
evt. kunne blive den 4 eller 5. marts 2017.
Datoen er blevet den 5. marts.
I samme anledning, er der ved at blive fulgt op på alle Distanceofficials på DRF Go! For evt. at få fjernet dem der ikke
længere ønsker at stå der, samt dem der ikke har levet op til kravene om at vedligeholde sin status. DU er dialog med flere
herom og listen på DRF Go! Vil blive opdateret.
Der var ikke flere Stævnebøger i trykt form liggende, og derfor blev det desværre besluttet ved årsskiftet at den ikke længere
kunne købes på DRF Shop.
Stævnebogen er et krav i reglementet og rigtig mange ryttere er rigtig glade for denne, derfor besluttet Distanceudvalget at få
trykt et parti nye stævnebøger, og fremover vil den blive gratis. Den kan gratis rekvireres gennem stævnekassen og i den
stævnefri sæson, kan den rekvireres gennem DRFs adm. Mod betaling af Porto.

.

Stævnekassen – Der etableres 2 ens stævnekasser – ØST og VEST.
Det bliver et krav at have denne kasse til sit stævne i 2017 og fremover. Da flere stævner ikke har planlagt dette, ændres
prisen fra 300 kr. til 150 kr. med forbehold for, at den vil kunne stige til næste år.
Det bliver derfor ligeledes også et krav at benytte de nye nummerveste, hvorfor de hvide veste udgår helt, og ikke vil være
tilladt at benytte fremover. De er dog stadig frivilligt om stævnearrangørerne vil lade de pointgivende ryttere benytte egen
vest, og stævnearrangør så udskriver et nummer på A4 papir.
KM listen er lavet, og der har været 1 enkelt ændring. Den er offentliggjort her
http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Distance/Ranglister.aspx
Indtastning af propositioner på DRF Go! Vil fremover ske direkte af klubberne. Terminerne er oprettet.
DRF’s adm. Har lavet en vejledning til dette.
Michelle sørger for at godkende propositionerne i 2017, men udvalget får adgang og kigger med.

3 Orientering af Elitegruppen
Bestyrelsen har besluttet et Stop for dansk deltagelse i distanceridt i UAE-landene

http://www.rideforbund.dk/Information/Nyheder/2017/02Februar/StopfordanskdeltagelseidistanceridtiUAElandene.
aspx
Dette har medført en masse udmeldinger fra lande omkring dette, dette følger Elitegruppen nøje.
Emnet er på dagsordenen til FEI Sportsforum i april – Jan fra Eliteudvalget deltager.

Der afholdes Elitesamling den 7. marts 2017 på Dalum i Odense – pt. 7 tilmeldte.(steget til 17 tilmeldte den 1.
marts)
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4 Opfølgning på turneringer/CUPs i 2017
Bestilling af præmier er i fuld gang og fordelingen er sket blandt udvalget.

5 Distancekursus 2017
Finpudse programmet og fordeling af opgaverne.
Stor tilslutning 

6 Distance samling for ryttere på LD/LC samt LB/LA niveau.
Der er forespørgsel efter disse.
Der afholdes den 5. marts på Sjælland i Vestskoven. Gratis at deltage.
Den 2. april afholdes et af ERD på Sjælland.
Den 18. maj afholdes et af arrangørerne af Rømø Vadehavs ridtet.
Alle er gratis og afvikles for at trække starter til 

7 Gennemgang af budgettet for 2017
Distanceudvalget har fået fremlagt det godkendte budget for 2017.

8 Betydningen af at være en udviklingsdisciplin
Diskussion herom – hvilke tiltag skal der ske i 2017.

9 Planlægning af stævner i 2018
Udskydes til
næste
møde…

Vi skal være i bedre tid. Hvilken plan skal der lægges.
Elitegruppen har intet med planlægningen af danske stævner (både nationalt og internationalt), det besluttes udelukkende af
Distanceudvalget.
Elitegruppen vælger derefter at tilrettelægge Sportsplanen derefter.

10 Officials samling 5. marts 2017
Programmet samt diskussion om hvad dagen skal indeholde.
Frits, Ole og Michelle deltager.

11 Brug af stævnerapporterne fra tidligere år.
Hvordan kommer tidligere stævnerapporter mere i spil og bliver benyttet til stævnet det efterfølgende år. ?
Dette tages op på officials samlingen.
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12 Evt.
Repræsentantskabsmøde bliver afholdt 22. april 2017 på Comwell i Korsør.
Udvalget deltager.
Næste møde bliver den 2. maj 2017 kl.17:30.
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