Dansk Ride Forbund – Udvalgsmøde den 9. august 2017

Distance udvalgsmøde
9. august 2017
Ejstrupholm
Til stede:
Karen Arkesteijn
Torben Hinrichsen
Ole Jessen
Marianne Olesen

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (Sportskoordinator / referent)

Ikke til stede:

Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
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Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2 Siden sidst
DM afholdt, og udvalget ønsker at der i 2018 skal være præmieoverrækkelse søndag kl.09:00. med i hvert fald guld, sølv og
bronze vindere reglementeret påklædt i hvide ridebukser til hest. DRF’s bestyrelse samt presse inviteres til søndag morgen.
Orientering fra Elitegruppen vedr. Nordisk Mesterskab, EM og UVM.
Ingen deltagere til EM og UVM, 2 senior deltagere til Nordisk samt 2 YR deltagere til Nordisk. Der holdes samling for disse 4
ryttere og hjælpere den 20. august. 2017. Holdkaptajn Sonja er torv holder på denne.
Udvalget har ønsket at fordele opgaverne anderledes, så alle er ansvarlig for reglementets spørgsmål.
Opgavefordeling i udvalget:
Torben - formand
Ole – Officials og stævneansvarlige
Karen – udvikling og CUPS
Marianne – udvikling af sporten og uddannelse
Udvalget har prøvet at annoncerer via Facebook for gode udviklingsideer til 2018, desværre kun en enkelt henvendelse.
Udvalget fortsætter med at annoncere at de ønsker høre fra ryttere, hjælpere, stævnearrangører i distancesporten, men ellers
søsættes nye ideer udvalget har.

3 Stævneveste til ryttere og officials
Michelle har undersøgt muligheder for indkøb af nye veste, der lever op til FEIs krav.
Michelle (med hjælp fra Karen) skriver til Hollandsk producent, for at få et overslag på en pris.
I første omgang til internationale officials.

4 Planlægning af kurser og møder
Stævnekoordinerende møde 4. nov. 2017:
Invitation færdig og udsendes hurtigst muligt. Udsendes til alle klubber sammen med den internationale kalender.
Husk at der skal påføres ansøgningsskemaer om man vil holde Sj. Mesterskab, Jysk/Fynsk Mesterskab, DM 2019.
Officialssamling 5. nov. 2017:
kl.09:30-10:00 – morgenmad/kaffe
Kl.10:00-11:30: kun TD og Dommere.
Kl.11:30 Frokost for alle.
Kl.12:30 Erfamøde for alle distanceofficials.
Kl.14:00 Kaffe og kage
Kl:14:30-16:00 Kun dyrlægerne.
Michelle renskriver invitation og udsender.
Distanceweekend (kursus) 24-25 feb. 2018:
Brainstorming på hvad weekenden skal indeholde.
Hvor skal vi være??? Alle udvalgsmedlemmer prøver at finde et sted og får indhentet tilbud.
Der arbejdes videre med planlægning af dette.
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5 Stævneplanlægning for 2018
Tildeling af internationale terminer.
3 stævnearrangører har ansøgt. Feldborg, Københavnerridtet og Blaabjergridtet.
Følgende tre har fået tildelt.
17-18. marts – CEI1* + CEI2* lørdag og CEI1* søndag.
6-8. juli – CEI1* + CEI2* * CEI3*
28-30. september – CEI1* + CEI2*. inkl. DM
Ole har ikke været til stede under følgende punkt.
Michelle skriver til hver stævnearrangør, samt sørger for at oprette dem i FEI kalenderen 

6 Budget forslag for 2018
Michelle Renskriver halv års estimatet for 2017 – samt gennemgås hver enkelt ost for hvad der ønskes for 2018.

7 Spørgsmål vedr. Dispensation
Hej
Jeg har redet distance i 3 år, og har i dette år prøvet at ride på min islænder.
Desværre er det ikke muligt at få pulsen ned på 60 eller under. Og jeg kan ikke længere deltage.
Og han er i super topform ifølge min dyrlæge.
Har i overvejet at give dispensation for islændere således at de må have max 70?
Distanceudvalgets svar:
Distanceudvalget har behandlet forespørgslen omkring dispensation, og udvalget er ikke bekendt med at dette er et generelt
problem, der kræver en dispensation.
Distanceudvalgets medlem Marianne Olesen tilbyder gerne sin erfaring med islænder til distancerytter, såfremt rytteren
ønsker råd og vejledning i hvad rytteren kan gøre, netop for rytteren og sin islænder.

8 Evt.
Karen har lavet et udkast til en folder – Link til den nye folder, skal lægges på hjemmesiden samt lave et link til denne på
Facebook side.
Næste møde er ikke fastlagt endnu.

Side 3 af 3

