Military udvalgsmøde
Tirsdag d. 29. marts 2016
Kl.17:00
Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

REFERAT:
Til stede: Christian Struck, Marlene Pedersen, Kerstin Dallmann, Aliice Petersen og Anne
Silfwander
Afbud: Karin Semberlund
Punkt

Ansvarlig Bilag Referat/Action

(orientering/diskussion/beslutning)
1. Godkendelse af
dagsorden

Alle

Godkendt

(beslutning)
2. Gennemgang af referat
fra 19.01.2016

Alle

3. Meddelelser fra
formanden, herunder afd.
Sport (orientering)

CS

4. Meddelelser fra
udvalgsmedlemmer

Alle

Skal military-nyt på
hjemmesiden beholdes? Ja,
men bør opdateres. Bl.a.
med SubaruCup information
i forkortet version.
Mødedato ændret til 29.
marts
Fælles officialsdag for alle
discipliner igangsættes.
Information om reglement
procedure og tidsplan.
Hestevelfærdsgruppe skal i
gang igen – hvad skal
retningslinjer være og
hvordan følges op?
Se punkter senere

AS

Ingen ny relevant information

KS

Kommer med på næste
møde
Samlinger gode – Piia
tilfreds. Næste samling for
seniorer er i Luhmühlen i

(beslutning)

X

(orientering)
5. Meddelelser fra
administrationen

(orientering)
6. Officials, status

(orientering)
7. Elite

(orientering)

KD
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8. Evaluering af Militarydag
og officialsdag

Alle

(diskussion)

9. Subaru Cup, status

AL

(beslutning)
10. Stævner 2016, status

KD

(orientering)

11. TD fordeling stævner
2016

KS

(beslutning)
12. EM august 2016

CS

april. Hanne Ramsgaard har
meldt til 4* i Badminton og
er direkte med – flot .
Fin dag trods ringe
tilslutning. Mulige emner til
næste gang kunne være
restitution, transport af
heste, rytter træning. Efter
sommerferien stiller vi
spørgsmål på FB om hvad
rytterne vil høre samt
reklamerer for datoen.
Officialsdag var tynd besat.
Godt møde – og generelt en
rigtig god weekend.
Pt. 11 kvalifikationer og
finalen er på plads. Flere
stævnearrangører er på vej
Intet at tilføje.
Stævnekoordineringskoncept skal revurderes.
Tages op på næste møde
Tages op på næste møde.
3-årig periode til samme
stævne vedtaget
Intet nævneværdigt nyt

(orientering)
13. Rangliste-inddeling (punkt
fra forrige møde)

CS

(diskussion)
14. Trænere

(orientering)

MP

Fælles bestemmelser skal
præciseres – CS taler med
Jan Stampe
Skubbes til næste møde.
Førstehjælpskursus og
trænerkurser skal
igangsættes. Træner 1
kursus kan bruges som
udgangspunkt.
Suppleringskursus for dem
der allerede er trænere
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15. NSO, Peder/Kerstin

CS

(orientering)

16. Årshjul 2016

AS

(orientering)
17. Hesteambulance,
koordinering

MP

(diskussion)

18. Trivsel i udvalget

CS

(diskussion)
19. Eventuelt

(orientering, diskussion)

Alle

National Safety Officer.
Kerstin har haft
korrespondance med Peder,
der mener at procedure kan
revurderes. Hvordan skal vi
gøre fremover?
Faldrapporter laves fra 90
cm?
Skrivelse til alle military
stævnearrangører med
præcisering om fald- og
stævnerapporter – CS laver
udkast. Skal sendes til
military@rideforbund.dk
Tilbagemelding på rapporter
skal sendes til klubberne
Planlægning af Militarydag
tilføjes
Har vi forsikring på
traileren? Skal der laves
lejekontrakt el er det nok
med forudbetaling på lejen
og bekræftelse på mailen?
Hvordan foregår booking?
Skal MP blot reservere til
alle DK military stævner?
Fra hvilket niveau skal
ambulancen bruges?
Yderligere en trailer, der
står hos Alice med 5
forhindringer – hvem betaler
for den (vægtafgift,
forsikring)? Opfølgning på
næste møde.
Mail besvarelser inden for
ca. 48 timer. Skype-møder
evt.?
Tilskud til tlf. for
udvalgsmedlemmer –
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hvordan er det i andre
udvalg?
Jyske ryttere vil gerne til
Tyskland og ride nationale
stævner – kan der laves et
samarbejde med udveksling
af stævner (synlighed)? CS
skriver til Schleswig Holstein.
Terrænbanebyggerkursus i
Jylland: CS finder dato
Udvalg til Rep.møde: hotel til
alle + middag
Næste mødedatoer: Lørdag
d. 16. april kl. 10:00 i
Kolding og Tirsdag d. 24.
maj 2016 på Blue Hors kl.
16:00

Punkt til d. 16.4-2016:
Officials, status
Reglement procedure – tidsplan
Hestevelfærdsgruppe
Stævnekoordinering, koncept
Trænere
Stævnerapporter – fast punkt på dagsorden hvor de indkomne gennemgås
Trivsel og korrespondance i udvalget

Side 4/4
-4-

