Dansk Ride Forbund – Udvalgsmøde den 6. marts 2018

Distance udvalgsmøde
06 marts 2018

Til stede:
Karen Arkesteijn
Ole Jessen
Marianne Olesen

Fra administrationen:

Ikke til stede:
Torben Hinrichsen

Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af dagsorden

2 Cups
Der arbejdes på sponsor til jakkerne til cupsene. Ole Maja kontaktes ang. lister af JR / YR Karen
Bestilling af T-shirts – afventer sponsorat

3 Nyt medlem til DU
Marianne fortsætter dialog med DRF

4 Planlægning af kurser og møder
Officialssamling samt dyrlægesamling afholdes sammen med distanceweekend 1. weekend i februar 2019. Der ledes efter
location.
Der sendes mail til officials med årets opdateringer. – Ole
Youngsterdag – arbejdes på hos Marianne

5 Stævneplanlægning for 2018
Skrivelse til stævnearrangører – veste osv. - Ole
Stævnekassen - Ole
Medicalcard – Karen
Forespørgsel fra Hippoaden behandlet – Ole svarer
Bestemmelser cups; alle cups gælder til ekvipager, ikke rytteren alene. Ingen præmier til den som rider længst.
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6 Budget 2018
Under udarbejdelse

7 Evaluering af distancekursus
Oplæg fra Peter – Det var en udfordring med sproget og der var ikke rød tråd i det. Men der var meget interessant viden og et
godt mind set. En inspiration for mange.
Oplæg fra Thomas – Han holdt sig ikke til aftalen, det skulle være rytteren og dens udvikling som skulle stå i fokus.
Input fra deltagerne som DU kan arbejde med:
DRF skal hjælpe med at gøre sporten mere synligt – deltagelse i stand på Herning – evt. på rep. møde
Ambassadør og mentor: Marianne arbejder videre på den
Samarbejde med distancerytterforeningen – indbyde til et møde – Ole
Der tages kontakt til Rikke Højgaard for at få oprette en snapchat konto, samt Instagram Distance – drøftelse ang.plakat pdf
fil A3– stand ved rep møde? Karen
Ambassadør: Lone P. kontaktes ang. support til PR, hjemmeside mm. _ Marianne

8 Evt.
Fremtidig punkter: Pointsystem ranglister
Næste møde bliver den 20. april i Kolding
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