Military udvalgsmøde
Torsdag d. 30. juni 2016
Kl.17:00
Hos Kerstin Dallmann

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

Ansvarlig Bilag Referat/Action

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

Alle

Godkendt

Alle

Kerstin, Karin og CS laver
arb gruppe om officials
evaluerings- og
eksamensskema. Karin laver
drejebog. Vi kigger på
opgradering af
forhindringsdommer-briefing
(video).
SubaruCup: AL er i gang
med at finde dommere til at
dømme finalen
Træneruddannelser har høj
prioritet
CS refererer fra Afd. Sport
møde d. 9. maj. Stor
opmærksomhed på at
Hanne Ramsgaard har redet
i Badminton 
Ranglistevindere: Man kan
kun vinde én rangliste og kun
i den aldersgruppe man
hører til.
Arbejdsgruppe om
uddannelse af officials: Hvert
udvalg sender et medlem til
arbejdsgruppen.

(beslutning)
2. Gennemgang af referat
fra 24.05.2016

(beslutning)

3. Meddelelser fra
formanden, herunder afd.
Sport

(orientering)

CS
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Hestevelfærdsprojekt er
skudt retur til sportschefen
– vi afventer nærmere udspil
Christian har sagt JA til at
kommentere military OL på
TV2 til august – spændende

4. Meddelelser fra
udvalgsmedlemmer

Alle

Intet relevant

AS

CS

100-års turnering og Elearnings kurser er i proces
– yderligere information til
næste møde
Karin informerer om status
på official-status.
11 deltager til stilterrændommerkursus d. 3/7.
Banebygger seminar d. 9/7.
Stilterrændommerkursus til
efteråret i Jylland.
Officialspsykologikursus er d.
8/10 på Dalum
Pt stor succes med
seniorerne. Flere har været
placeret i maj og juni.
Landstræner Piia Pantsu
blev delt mellem Danmark
og Norge i Strzegom – det
fungerede rigtig fint.
Procedure fungerer fint

AL

Intet nyt

KD

Intet nyt

KS

Diskussion om antal spring i
terrænet og dobbeltspring i

(orientering)
5. Meddelelser fra
administrationen

(orientering)
6. Officials, status

KS

(orientering)

7. Elite

KD

(orientering)

8. Stævne- og faldrapporter

(diskussion)
9. SubaruCup, status

(orientering)
10. Stævner 2016, status

(orientering)
11. Reglement

(diskussion)
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12. Unghestechampionat
(diskussion)

CS

13. EM august 2016

CS

(orientering)
14. Trænere

MP

(orientering)
15. Forhindringstrailer

CS

(beslutning)

16. EFF Spørgeskema vedr.
CIO

CS

(diskussion)
17. Eventuelt

(orientering, diskussion)

Alle

CNC80. Undersøges
nærmere.
Kvalifikation til det Nordiske
unghestechampionat i
Haslev med svensk (Lars C)
stildommer. Betragtes som
et pilotprojekt og udvalget
følger op på næste møde.
Går fint efter planen.
Propotionerne er nu lagt på
FEI´s hjemmeside
Tages op på næste møde, da
Marlene er fraværende
Vi forsøger at sælge
forhindringer og trailer. Der
skal tages billeder og vi
beslutter derefter det videre
forløb
CS taler med Jens-Erik og
vender retur med yderligere
til udvalget
Der er fælles TD dag i januar
2017 – rigtig god ide.
Næste møde: tirsdag d. 30.
august 2016
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