Referat
Military udvalgsmøde
17. marts 2015
Vissenbjerg
Deltagere: Karin Semberlund, Christian Struck, Kerstin Dallmann, Alice Loft, Merete Fohlmann.
Afbud: Marlene S. Pedersen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gennemgang af referat fra 28. februar
Meddelelser fra Formanden, herunder Afd. sport
Meddelelser fra Udvalgsmedlemmer
Meddelelser fra Administrationen
Strategi 2020
Funktionsbeskrivelser og kommissorium
Subaru Cup
Elite
Årshjul opfølgning på planlægning af arrangementer og uddannelser
Skriv vedr. afregning til terrænbanebyggere
Evt.

Punkt Emne

Tekst

1

Gennemgang af referat fra 28.
februar

2

Meddelelser fra Formanden,
herunder Afd. sport

CS: er inviteret til Sportsforum i april. Deltager hvis kalenderen
tillader det.
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Meddelelser fra
Udvalgsmedlemmer

KS: Banebyggerassistent kursus afholdes på Skårup Overgaard
den 12. april. Merete ligger den på GO og Facebook, når
programmet er færdigt.
Afventer tilbagemelding fra Lars Christensson vedr. dato for
Stildommerkursus.
Der er lavet aftaler om eksamen for de to officials der venter på at
blive færdige.
Hvem betaler for censor til eksamen? Militaryudvalget betaler
differencen mellem udgifter til en alm. officials der alligevel skal
være til stævnet og en tildelt censor.
Dressurprogrammerne er oversat og ligger pt. til korrekturlæsning.
KS udarbejder en beskrivelse af stildommeruddannelsen.
KS påbegynder en revision og vurdering af alle officials
uddannelserne.
Listerne over officials skal gennemgås, så officials der ikke
længere virker og/eller vedligeholdt deres autorisation tages af
listerne.
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Meddelelser fra Administrationen

Ingen bemærkninger

FEI har givet UEA karantæne.
Side 1 af 2
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Strategi 2020

6

Funktionsbeskrivelser og
kommissorium

7

8

9

Sally og CS har sendt input til MF. KD sender noget vedr. elite
senior hurtigst muligt.
MF skriver det sammen og det sendes til udvalget. Punktet
kommer på dagsorden ved næste møde.

Der mangler en beskrivelse af en ansvarlig for udvalgets materiale
(ure, radioer mm.).
Subaru Cup ansvarlig: Mobilbane
Stævnekoordinering: Hesteambulance, ure og radioer.
Subaru Cup
Henvendelser vedr. datoer til Subaru Cuppen kommer stille og
roligt ind. Der er plads til flere.
AL skriver ud til de klubber der holdt sidste år samt klubber der vil
være oplagt.
Ishøj Sportsrideklub afholder finale ved Stor Hestedag.
Elite
Der er afholdt samling den 1. marts. God samling og både træner
og ryttere var positive. Terræntræningssamling den 19. marts i
Lühmuhlen.
Der er samling igen 14. april i Middelfart.
Der er lavet aftale med dyrlæge Linus Camitz som tager med
holdet til EM.
Årshjul opfølgning på
Mangler i årshjul:
planlægning af arrangementer og Terræntræner 1 - MP
uddannelser
Stildommeruddannelse - KS
Reglement/forhindringsdommer - KS
Faldteknik kursus (Jylland) – CS
Militarydag 27. februar 2016
Officialsdag 28. februar 2016
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Skriv vedr. afregning til
terrænbanebyggere

11

Evt.

Diskuteres videre i udvalget.
Else Møllers Mindepokal – Den indgraveres up to date og uddeles
igen sammen med championatsnålen 2014.

Referent: Merete Fohlmann
Næste møde: 18. april 2015
Foreløbig dagsorden:
Gennemgang af referat fra 28. februar
Meddelelser fra Formanden, herunder Afd. sport
Meddelelser fra Udvalgsmedlemmer
Meddelelser fra Administrationen
Militarydag 2016 – Forslag til emner
Strategi 2020
Funktionsbeskrivelserne
Årshjul
Evt.
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