Referat
Military udvalgsmøde
28. marts 2015
Odense
Deltagere: Karin Semberlund, Christian Struck, Marlene S. Pedersen, Kerstin Dallmann, Alice Loft, Sally
Schlichting, Merete Fohlmann.
Afbud:
Dagsorden:
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Velkommen til nyt medlem og ny holdkaptajn
Referat fra 24. januar
Opgavefordeling mellem udvalgsmedlemmer
Meddelelser fra Formanden, herunder Afd. sport
Meddelelser fra Udvalgsmedlemmer
Subaru Cup
TD fordeling 2015
Referater og dagsordner på hjemmesiden
Elite
Årshjul, herunder mødedatoer og uddannelsesdatoer for 2015
Reglement – dressurprogrammer samt sværhedsgradsskema
Evt.

Emne/Punkt
Referat fra 24. januar

Tekst
Dressur app’en bør sælges i én pakke

Opgavefordeling
mellem
udvalgsmedlemmer

Ansvarsområder i udvalget blev fordelt således:
Reglement - Karin
Stævner - Kerstin
Officials - Karin
Tuneringer - Alice
Udvikling i Midt- og Nordjylland - Marlene
Udvikling på Fyn og i det Sydlige Jylland - Alice
Sikkerhed - Christian
Terræntræner-uddannelse - Marlene

Meddelelser fra
Formanden, herunder
Afd. sport

Afdeling Sport møde den 24. februar 2015: Christian refererede vigtige punkter fra
mødet.
Der er planer om en fælles officialsdag á la 2012, men måske ikke noget med fælles
arrangement for alle officials. Udvalget holdning er, at hvis en stor fælles officialsdag
skal afholdes, så skal der være et fælles program for alle officials. Ellers kan det lige så
godt være på forskellige dage, så officials med flere kasketter har mulighed for at være
med flere steder.
Se også referat fra Afd. sport møde den 24. feb. som findes på hjemmesiden.

Meddelelser fra
Udvalgsmedlemmer

KD: Stævnet på Kallehavegaard er flyttet til 8.-9. august. Kalundborg har aflyst stævnet
maj.
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MP: Har været i kontakt med HesteCampus, som gerne vil afholde Subaru Cup
kvalifikation 12.-14. juni.
MP: Der er ved at blive lavet kuffert til radioer.
KS: Der arbejdes på banebyggerhæfte og på FEIs nye dressurprogrammer som skal
oversættes.
Subaru Cup

Bestemmelser og skriv til klubber godkendt og klar til udsendelse. Alice koordinerer
datoer for kvalifikationer.
Subaru Cup finale. Det undersøges om Ishøj Sportsrideklub vil afholde finalen ved
Store hestedag. Christian spørger Katja Berg om hun og klubben vil stå for det.

TD fordeling 2015

TD fordeling er næsten på plads. MF meddeler klubberne når de sidste TD’er har meldt
tilbage.
Afregning af fordelte TD’ere fortsætter som i 2014.

Referater og
dagsordner på
hjemmesiden

Alle fremtidige referater og dagsordner offentliggøres på DRF’s hjemmeside.
Når strategien er færdig med rytter og elite punkterne ligges den ligeledes på udvalgets
side.

Elite

SS refererede omkring tiltag for pony, junior og ungryttere her i foråret.
KD refererede omkring senior projektet frem til EM.

Årshjul, herunder
mødedatoer og
uddannelsesdatoer for
2015

MF udarbejder et årshjul inden den 17. marts.
Uddannelser der skal planlægges:
Terræntræner 1 – Marlene finder en underviser og dato
Terrænstildommer – Kursus for nye og opfølgning for ”gamle”. KS kontakter Lars
Christensson omkring dato.
Terrænbanebygger seminar – Afholdes på Søborggård den 11. juli, spørg Matts.
Officials erfadag/stævnekoordinerende møde – Afholdes 24. oktober 2015.
Terrænbanebygger assistent. – KS undersøger om det kan afholdes 12. april på
Skårup Overgaard (skal med i klubudsendelse). CS underviser.
Udvalgsmøder i 2015 - 17. marts, 18. april, 16. juni, 17. august, 23. oktober

Reglement –
dressurprogrammer
samt
sværhedsgradsskema

Sværhedsgrad-skemaet i Fællesbestemmelser ændres pr. 1. juni således at de
internationale klasser indgår.
Militaryreglementet ændres til de rigtige dressurprogrammer. De engelske programmer
ligges på hjemmesiden indtil de er oversat til dansk.
KS sender reglementsrettelser til MF.

EVT.

Kan rytterne lave deres egen facebookside til sponsorer osv.? Ja, selvfølgelig
Program til officialsdagen i morgen – fordeling af opgaver.
Tilmeldinger til Doris Wiemann – Rytterne skal selv tilmelde til nationale stævner i
udlandet. CS kontakter Doris Wiemann.
Kan Steen Hvitved komme til eksamen selvom han mangler reglements- og
forhindringsdommerbriefingkursus? Ja det kan han godt, men udnævnes ført når
kurserne er taget. KS undersøger om Niels Degn kan være censor.

Referent: Merete Fohlmann
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Næste møde: 17. marts 2015 kl. 16:00 på Vissenbjerg Storkro
Foreløbig dagsorden:
Færdiggøre strategi:
Rytter: CS
Elite Senior: KS
Elite Pony, junior og ungryttere: SS
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