Military udvalgsmøde
Tirsdag d. 24. maj 2016
Kl.17:00
Blue Hors, Randbøl
(rundvisning fra kl. 16:00 – 17:00)

Referat:
Til stede: Christian Struck, Kerstin Dallmann, Aliice Østergaard Petersen, Marlene
Pedersen, Karin Semberlund og Anne Silfwander
Punkt
(orientering/diskussion/beslutning)
1. Godkendelse af dagsorden
(beslutning)
2. Gennemgang af referat fra
16.04.2016
(beslutning)
3. Meddelelser fra formanden,
herunder afd. Sport
(orientering)

Ansvarlig

4. Meddelelser fra
udvalgsmedlemmer
(orientering)

Alle

5. Meddelelser fra
administrationen

AS

Bilag

Referat/Action

Alle

Godkendt

Alle

Gennemgået og godkendt

CS

CS meldte afbud til Afd.Sport
mødet d. 9. maj. Vi afventer
referat fra sportschef.
Henvendelse fra hestemagasinet
og CS er blevet interviewet vedr.
military-sporten. Udkommer i juni
nummeret samt online.
CS vil gerne have strammet op
på de svarene af de skriftlige
henvendelser – koordinator og
udvalgsmedlemmer skal på cc.
Kerstin har været i badminton og
der blev holdt FEI møde vedr.
agenda OL 2020. Afstemning i
FEI – men næsten 100% enige
om at antallet af ekvipager falder
fra 4 til 3. Indvindinger skal evt.
sendes til FEI inden udgangen af
juni måned. Ændre fra CCI til
CIC? Vi vil gerne bibevare den
lange udgave, men vigtigst er
det at springningen er til sidst!
OL komite vil mindst have 10
nationer med - og en sport der er
nem at forstå. Max 65 ekvipager
totalt.
Trine går på barsel primo juni og
Susie er ansat som vikar.
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(orientering)

6. Officials, status
(orientering)

KS

7. Elite
(orientering)

KD

8. Stævne- og faldrapporter
(diskussion)

CS

9. SubaruCup, status
(orientering)

AL

Event skal testes ”live” til
stævne– evt. i Haslev primo
oktober.
Karin informerer om officials
status. Føl opfordres til at tage
med ud snarest. Officials
psykologi kursus i oktober – ca.
20 personer skal med
Skal man kunne dumpe
eksamen? JA
Evaluering af kompetence profil
og kandidat skema – bør
revideres. CS og KS arbejder
videre med det. Skal være
færdigt inden udgangen af juni
måned.
Hvilke aspiranter er færdige
ultimo 2016? Marianne og HC,
Aliice og Marlene.
Kerstin var i Badminton sammen
med Hanne Ramsgaard –
Hanne er den kun 3. dansker der
gennemfører Badminton.
Det er desværre ikke muligt at
stille hold til NC i Strzegom i juni
måned. Piia tager med alligevel
– Mia Hastrup, Hanne
Ramsgaard, Maibrit Laustsen og
Helena Graungaard tager af
sted.
Piia er både ansat som
landstræner for Norge og
Danmark – det kan på sigt give
problemer. Norge stiller hold i
Strzegom og vi prøver at dele
omkostningerne i Strzegom
50/50.
Ny struktur fungerer fint –
evaluering ved sæsonafslutning
og til den stævnekoordinerende
møde i oktober.
Kører godt med fin tilslutning.
Terrænstildommer skal være
uddannet.
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10. Stævner 2016, status
(orientering)

KD

11. Stævnekoordinering, koncept
(diskussion)

KD

12. Reglement, ændringer pr.
1/6-16
(diskussion)

KS

13. Hestevelfærdsgruppe
(diskussion)
14. Strategi
(diskussion)

CS

15. Samarbejde med TREC
(orientering)
16. EM august 2016
(orientering)

CS

17. Trænere
(orientering)

MP

18. Hesteambulance, procedure
(diskussion)

MP

19. Berideruddannelsen
(orientering)

CS

CS

CS

Dommer til finalen: Aliice
undersøger
Notat til 2017: Brug kun
autoriserede stilterrændommere
Prop indsendes stille og roligt.
HKR har fået tilkendt stilterrænstævne
Elektronisk google kalender
laves og Kerstin sender mail
med link til kalender. Ønskede
terminer skrives til Kerstin, der
opdaterer løbende.
Ansøgningsfrist skal være ca. 1
måned før mødet
Ingen ændringer pr. 1/6-16
Fordringer trænger til en brushup. Arbejdsgruppe nedsættes –
Karin inviterer og er tovholder
Afventer nærmere udspil fra
sportschefen.
Tages op igen til efterår/vinter
hvor vi har ro til at
gennemarbejde strategi,
funktionsbeskrivelser,
kommissorium mv
Orientering om præsentation ved
rep.mødet. Spændende tiltag.
Det går fremad  og vi glæder
os. Ønske om så mange danske
officials som muligt. Terræn
lørdag d. 20/8. Åbningsceremoni torsdag aften d 18/8
Vi skal have uddannet, og
efteruddannet, flere trænere. På
GO ligger er flere der ikke er
aktive – Marlene tager kontakt til
dem. Marlene laver oplæg til
uddannelse, DRF Træner 1 og 2
kan måske bruges, og sender til
udvalget for kommentarer.
Check op på betaling fra to
udlån…
Ny procedure fra Marlene
Christian underviser nye
beridere i military (2 timer totalt
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20. Eventuelt
(orientering, diskussion)

Alle

ud af 6 år) CS vil meget gerne
arbejde på at military kommer
tilbage i berideruddannelsen –
specielt fordi flere berider-elever
har udtrykt ønske om at få mere
military i uddannelsen
Code of conduct for dommere,
er det et problem i military? NEJ
Næste mødedato: torsdag d.
30/6-16 kl. 17:00 hos Kerstin

