Military udvalgsmøde
Tirsdag d. 30. august 2016
Kl.17:00
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør
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
30.06.2016
(beslutning)

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

5. Meddelelser fra
administrationen
(orientering)
6. Officials, status
(orientering)

Ansvarlig

Bilag

Referat/Action

Alle

Godkendt

Alle

Opgradering af forhindringsdommer briefing, generel snak
om mulige cases. Video?
Vinterprojekt 

CS

Intet relevant nyt

Alle

KS: Officialskurser er lavet og
lagt på GO. TBBass 24/9,
off.psyk 8/10. TD dag 14-15/1.
Stilterræn-dommer kursus 12/11
Forslag til at der skal være 2
TD´ere til stede ved 5
sværhedsgrader. Mulig
reglementsændring til 2017.

AS

Intet relevant nyt

KS

Enkelte officials skal deaktiveres pga. manglende
kursusdeltagelse, KS sender
mail om at de skal opfylde krav
til kurser inden aktivering.
Flere officials er klar til at gå til
eksamen.
Kraftig mangel på
stilterrændommere, kursus er
planlagt til d. 12/11-16.
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7. Elite
(orientering)

KD

8. Stævne- og faldrapporter
(diskussion)

CS

9. SubaruCup, status
(orientering)

AL

10. Stævner 2016, status –
herunder henvendelse fra
klub vedr aflysning af stævne
(orientering)

KD

11. Reglement og FEI udkast
(diskussion)

KS

12. Hesteambulance
(diskussion)

MP

Peter Flarup har vundet CCI3* i
Frankrig – super flot! Nordisk
hold udtaget – derudover tager
yderligere 3 seniorer med til
Norge. Piia Pantsu tager med –
udgifter deles med det Norske
ride forbund.
Chr., Anne, Kerstin og Sally
holder snarest evalueringsmøde
vedr. 2016 samt planer for 2017.
Piia tager ligeledes med til EM i
Italien med junior/youngriders.
Vi skal over vinteren have
opdateret rapporterne så
indholdet bliver mere aktuelt –
arbejdsgruppe nedsættes i
udvalget
Evaluering efter
stævnesæsonen – rapport kan
gennemgås på ERFA dagen
Finale i weekenden med 18
pony- og 19 heste ekvipager.
Kvalifikationer er forløbet rigtig
fint i hele sæsonen
Intet nyt at berettet om stævner i
året.
Mail behandlet fra SØG om
aflysning af deres septemberstævne
FEI: Forslag til ny MER – 67
dressur, O terræn - 75
sekunders overskridelse, 8 fejl i
spring. Derudover enkelte små
rettelser, som vi har ingen
kommentarer har til.
Rettelser til military reglement
drøftes ved særskilt møde
Henvendelse fra Molsridtet blev
drøftet – spillet skal undersøges.
Marlene kontakter Neergaard i
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13. EM august 2016
(orientering)

CS

14. Trænere
(orientering)

MP

15. Forhindringstrailer
(beslutning)

CS

16. Dispensationer, procedure
(diskussion)

CS

17. ERFA møde/
Stævnekoordinerende møde

CS

18. Ure og radioer
(beslutning)

KS

19. Militarydag 2017
(diskussion)

CS

20. Eventuelt
(orientering, diskussion)

Alle

Skanderborg for at få tilbud på
fuldt service
Kanon arrangement, flot
terrænbane. Virkelig god
reklame for sporten.
Marlene og Karin udarbejder
sammen uddannelsen – planen
er at det er færdigt inden 2017
Vi har modtaget henvendelse
om mulig køber, som Aliice går
videre med
Alle dispensationer skal på DRF
hjemmeside – og der skal
ansøges skriftligt.
Lørdag 29. oktober – Anne
indhenter tilbud
ERFA formiddag
(stævnearrangører må deltage),
frokost 12-13, derefter
stævnekoordinerende møde.
Nyt koncept, Google kalender
sendes til arrangører
Sidste rettidige tilbagemelding er
d 1/10-16
Aliice indhenter tilbud på 30
stopure (vandtætte og stødsikre)
Radioer skal indkøbes (der skal
være min. 15 hvert sted)
Bliver lørdag d. 25/2-2017
Forskellige ideer blev drøftet –
program fastlægges på næste
møde
Retningslinjer vedr. rytterinfo
inden stævne – skal vi lave
guidelines?
Liste over terrænbaner i DK på
hjemmesiden skal revideres,
samt regler skal udarbejdes.
Marlene kigger på det til næste
møde
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Hjælp til bygning af
forhindringer? Hvordan kan vi
hjælpe?
Næste møde fredag d. 28/102016 i Middelfart
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