Referat
Military udvalgsmøde
9. juli 2015
Kerstin Palace
Deltagere: Karin Semberlund, Christian Struck, Kerstin Dallmann, Alice Loft, Marlene S. Pedersen, Merete
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Godkendelse af dagsorden
Gennemgang af referat fra 18. april
Meddelelser fra Formanden, herunder Afd. sport
Meddelelser fra Udvalgsmedlemmer
Meddelelser fra Administrationen
International stævnekalender 2016
Budget 2015
Budget 2016
Reglement 2016
Terræntrænere
Hestevelfærd
Dressur APP.
Militarydag 2016 – Forslag til emner
Elite
Årshjul opfølgning på planlægning af arrangementer og uddannelser
Evt.

Punkt Emne
1
2

Godkendelse af dagsorden
Gennemgang af referat fra 18.
april

3

Meddelelser fra Formanden,
herunder Afd. sport

4

Meddelelser fra
Udvalgsmedlemmer

Tekst
Godkendt
Banebygger-bog er i gang - ligger pt. til gennemlæsning hos PR.
Den er færdig til oktober.
Faldteknik i Jylland blev aflyst pga. kun en tilmelding.
Har været til Afd. sportsmøde.
- Jurist ansat.
- Sportschef søges.
- Arbejdsgrupper nedsat omkring unghesteklasser i spring
og dressur.
- Der er nedsat en stævnestrukturgruppe.
- Distancesporten har haft en diskussion omkring
opvæskning af heste inden konkurrencer. Udvalget finder
det ikke aktuelt at lave regler om ved nationale
militarystævner.
- Officialsdag skal holdes hver for sig i hver sin disciplin.
KS: Banebygger seminar på søndag er tilrettelagt – 15 deltagere.
To officials har været til eksamen.
Diskussion omkring overholdelse af reglementet og pointgivning i
stævnerapporter. Det skal op på officialsmødet.
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MP: Hesteambulancen bliver serviceret og bliver foreløbigt
stående i Kallehavegaard.
AL: Subaru Cup går derudaf. Der arbejdes på flere kvalifikationer i
Jylland.
Udvalget skal tage bestemmelser og regler op i efteråret.
5

Meddelelser fra Administrationen

6

International stævnekalender
2016

7
8

Budget 2015
Budget 2016

9

Reglement 2016

10

Terræntrænere

11

Hestevelfærd

12

Dressur APP.

13

Militarydag 2016 – Forslag til
emner?

14

Elite

15

Årshjul opfølgning på
planlægning af arrangementer og
uddannelser.
Evt.

16

MF har sidste dag i morgen fredag.
FEI har deadline for ansøgning af internationale stævner 1.
oktober. DK stævnearrangører bør indsende ønsker om FEI
stævner senest 1. september 2015.
Opfølgning og estimat udarbejdet
Christian udarbejder budgetforslag for 2016
Ca. 8 FEI officials skal på refresh kursus i 2016
Karin undersøger deadline.
Skal udtrykket MER indføres i det danske reglement?
Terræntrænerlisten er opdateret på DRF GO!
Der er ikke en dato på bedding. Marlene kontakter Anne Mertz.
Kurserne burde blive mere dybdegående og længere.
Christian deltager i mødet omkring Hestevelfærd.
Udvalget efterlyser overordnet principper for hvordan udvalget skal
videreudvikle hestevelfærd i military. Vi afventer mødet omkring
hestevelfærd.
Forslag som kan tages med videre:
- Par military
- Mini military
- Kan man få mere stil med i military konkurrencer
- Metalmærker?? Kan man bruge mærkerne som kvalifikationer?
Hvert program koster 7500 at udvikle. Budgettet er 50.000 kr.
Der mangler 10.000 kr. før alle programmer kan laves. CSU
kontakter JEM. Karin er konsulent/kontakt til udvikleren.
Horsemanship.
- Forslag: Peter Thomsen og Louise Svensson-Jähde. CSU
tager kontakt.
- Beretning fra EM
- Lidt fra udvalget
KD beretter, pt. 3 ryttere klar til EM afventer 4 rytter kvalificerer sig
MF beretter på vegne af Sally omkring ungdoms EM.
Gennemgang
Sværhedsgraderne på banerne stemmer ikke overens med den
intenderede sværhedsgrad i klasserne. Officials bliver ved med at
godkende baner der er for svære. Hvad gør vi ved det?
Emne til officialsdag, hvad mere?
Vedr. henvendelse fra rytter – diskussion.
Else Møllers minde pokalen er fyldt, der kan ikke graveres mere
på den. Den sættes på pokalhylden i Forbundet.

Referent: Merete Fohlmann
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