Referat
Military udvalgsmøde
18. april 2015
Rebild
Deltagere: Karin Semberlund, Christian Struck, Kerstin Dallmann, Alice Loft, Marlene S. Pedersen, Merete
Fohlmann
Afbud:
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Godkendelse af dagsorden
Gennemgang af referat fra 17. marts
Meddelelser fra Formanden, herunder Afd. sport
Meddelelser fra Udvalgsmedlemmer
Meddelelser fra Administrationen
DIF-indberetning
FEI Sports Forum
Militarydag/Gårdstævner, sikkerhed etc.
Faldteknikkursus i Jylland
A og B heste i DV - kvalifikationer
Næste afd. Sportsmøde – hvad mener udvalget om alkohol og stævner samt pengepræmier til
børn?
Militarydag 2016 – Forslag til emner
Strategi 2020
Funktionsbeskrivelser og kommissorium (code of conduct)
Elite
Årshjul opfølgning på planlægning af arrangementer og uddannelser
Evt.

Punkt Emne

Tekst
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Godkendelse af dagsorden
Gennemgang af referat fra 17.
marts

Godkendt

3

Meddelelser fra Formanden,
herunder Afd. sport

Ingen særlige bemærkninger, kommer under nedenstående
punkter.

4

Meddelelser fra
Udvalgsmedlemmer

KS: Banebyggerbogen og dressurprogrammer er til
gennemlæsning og korrekturlæsning hos kompetente personer.
Mangler tilbagemelding vedr. dato for stildommere førend kursus
kan tilrettelægges.
Mangler ligeledes tilbagemelding vedr. TBB kursus.
Har været i kontakt med Jan Hansen som skal slettes af
officiellisten.
KD: Det er svært at tjekke kvalifikationerne, når de ikke er
registeret på DRF GO! Vi tager problematikken op igen når DRF
Event er færdig – kan 80 cm registreres?
AL: Subaru Cup der er gang i kvalifikationerne, men mangler
nogen tilbagemeldinger vedr. datoer. Vandel Flyveplads mangler

Ingen bemærkninger
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træner og dommer. De kan opfordres til at kontakte Jonas Hofer.
Har kontakt til Hedensted, der gerne vil afholde Subaru Cup.
Tirsbæk Gods er interesseret i at bygge en miitarybane.
Kalundborg vil gerne afholde CCI2*.
CS: Kursus i terrænbanebygger-assistent. Godt kursus med
engagerede deltager. Godt at det lå efter et stævne.
Meddelelser fra Administrationen FEI Entry System – obligatorisk ved tilmelding til militarystævner
efter oktober 2015.
Subaru Cup på DRF GO alle kan bruge DRFGo til tilmelding. AL
sender skema ud så vi får det rigtige oplysninger ind til at oprette
dem der ikke har adgang til stævnesystem.
DIF indberetning
Husk sidst på året at gøre en stor indsats for at få klubberne til at
indberette militaryryttere.
FEI Sports Forum
- Danmark kan ikke bakke op om at strafpoint i terrænet for
1. stop til 10 strafpoint
- Bakker ikke op om straf for at vælte et flag
- Vi bryder os ikke om OL reglerne, men har ikke noget
andet forslag
- Vi bakker op om navneforandring. Vi foreslår RI - Athlon
eller Equi-Athlon
Military-arrangementer Vi kan ikke stille krav til træningen rundt i klubberne, men vi kan
sikkerhed
opfordre til at klubberne bruger uddannede terræntrænere.
Faldteknik i Jylland
Christian har kontakt til Judoklubben i Vejle. De vil gerne afholde
et kursus, men ønsker en vejledning. Christian kontakter dem
igen.
A og B heste i DV
B-hest:
2 x svh. 3 m. min. 50 % i dressur, 0 på forhindringerne, og 16 fejl
på forhindringerne i spring.
A-hest:
2 x svh. 4 min. 50 % i dressur, 0 på forhindringerne, og 16 fejl på
forhindringerne i spring.
Næste afd. Sportsmøde – hvad
Ingen alkohol til unge mennesker. Vi kan ikke bestemme om
mener udvalget om alkohol og
forældre drikker lidt vin og øl til et stævne.
stævner samt pengepræmier til
Der må som udgangspunkt gerne være pengepræmier til børn i
børn?
military. Forbydes dette skal det være 100 % sikkert at indskuddet
sættes ned. Hvad så med børn der starter hesteklasser?
Militarydag 2016 – Forslag til
emner?
Strategi 2020
Funktionsbeskrivelser og
kommissorium

Udsættes til næste møde
Alle kigger på den og sender forslag og input til MF.
Funktionsbeskrivelsen er godkendt, og lægges på hjemmesiden.

Orientering fra Kerstin
MF kontakter Linus vedr. Saumur
MF hører JEM vedr. dyrlæge til EM, hvis vi ikke stiller hold.
Årshjul opfølgning på
Der skal i årshjulet i december indskrives: kontakt til klubber vedr.
planlægning af arrangementer og indberetning af militaryryttere.
Elite

uddannelser.
16

Evt.

Referent: Merete Fohlmann
Side 2 af 3

Næste møde: 16. juni – Vissenbjerg kl. 15:30
Foreløbig dagsorden:
 Godkendelse af dagsorden
 Gennemgang af referat fra 17. marts
 Meddelelser fra Formanden, herunder Afd. sport
 Meddelelser fra Udvalgsmedlemmer
 Meddelelser fra Administrationen
 Militarydag 2016 – Forslag til emner
 Strategi 2020
 Budget 2016
 Årshjul opfølgning på planlægning af arrangementer og uddannelser
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