Military udvalgsmøde
Tirsdag d.19. januar 2016
Kl.17:00
Vissenbjerg Storkro

REFERAT
Til stede: Christian Struck, Marlene S. Pedersen, Kerstin Dallmann, Karin Semberlund,
Alice Loft, Anne Silfwander & Jan Stampe.
Punkt

Ansvarlig Bilag Referat/Action

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

Alle

Godkendt

(beslutning)
2. Gennemgang af referat
fra 23.10.2015

Alle

X

Ingen kommentarer

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

CS

Alle

(orientering)

5. Meddelelser fra
administrationen

AS

Ingen ny relevant information
– udover de punkter der
kommer nedenfor
Karin: Military app god, men
hvorfor separat pris og ikke
en del af pakken? Anne
undersøger!
TD´ere skal i gang med
kurser, som Karin
igangsætter. Ide: Kan Bofficials være mentorer for
nye officials? Hvem har
ansvaret for trænerne
(Marlene)? Og har alle
førstehjælpskursus?
Kerstin: Stævnekalender på
plads  og næsten alle
stævnearrangører har lagt
deres stævner på DRF GO!
Ingen ny relevant information

(orientering)
6. Rotation i udvalget

(orientering)

AS

Karin er på valg, og vil gerne
fortsætte. Proceduren er, at
stillingen kommer på
hjemmesiden.
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7. Officialsuddannelse

KS

(orientering / diskussion)

8. Elite

KD

(orientering)
9. Evaluering af
Stævnekoor.møde og Erfadag (diskussion)

Alle

10. Subaru Cup

AL

(beslutning)

11. Ungheste championat

CS

(beslutning)

12. Terrænbane stævne,
indendørs – forespørgsel

AL

Karin informerer om de
”nye” officials uddannelser.
Dressur og spring TD´er
skal have hurtig adgang til
military.
Nye officials kan være føl hos
garvet TDer.
Alle udvalgsmedlemmer
kigger på uddannelserne
hurtigst muligt og vender
retur til Karin, så vi kan få
dem slået op på
hjemmesiden.
Samling på Aggersvold i
februar sammen med Sally.
Erfa-dag: Generelt en
succes, fin dialog hele vejen
rundt. Vi fortsætter med
samme koncept.
Stævnekoor.møde: Ikke så
konstruktivt, flere stævnearrangører har kun få
weekender at holde stævner
i, ny struktur skal
udarbejdes(evt. i stil med
spring/dressur). Doodle?
Kerstin prøver at komme
med ideer til ny struktur
Stor succes og meget
populær. Nyhed skal laves
hvis der ændres i
bestemmelser – skal
reglement følges?
Forespørgsel om afholdelse
af ungheste championat i
military. Udvalget vurderer
at der ikke er grundlag for
afholdelse.
Tyskland afholder bla disse
stævner og kan trække
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(beslutning)

13. Stævner 2016

KD

tilskuere/ryttere. Indoor
eventing foregår tit på tid og
med nogle af de bedste
ryttere - og det kan være
bekymrende. Udvalgets
holdning er at vi ikke skal
beskæftige os med
indendørs stævner
Intet nyt at berette

(orientering)
14. TD fordeling stævner
2016

KS

(beslutning)
15. EM august 2016

CS

(orientering)

16. Hjemmesiden (samlinger,
træninger, Subaru)

Alle

(diskussion)

17. Kørselsafregning,
deltagelse i stævner,
mesterskaber mv
(udvalgsmedlemmer)

CS

(orientering)

18. Rangliste-inddeling (punkt

CS

Skal vi beslutte at TD´er skal
være hos samme
stævnearrangør i 3 år? JA!
Karin laver fordeling
Planlægning godt i gang.
Meget fokus på military
banen, der er vigtig og
ressource krævende. Peder
Rosted er military disciplin
ansvarlig. Lars Christensson
er udpeget til banebygger til
EM
Link til udenlandske
hjemmesider til
stævnekalender.
Nyhed om stævner på GO,
Subaru Cup.
Alle udvalgsmedlemmer
kigger hjemmesiden
igennem og sender evt.
ændringer til Anne.
Når udvalgsmedlemmer er
ude til mesterskaber betales
kørsel af DRF. Hvis man er
der som forældre og lign.
betaler man selvfølgelig selv.
Koordinators kørsel bliver
trukket fra Sportschefens
budget.
Flyttes til næste møde
Side 3/5

Dansk Ride Forbund – Militaryudvalgsmøde den 19 januar 2016

fra forrige møde)

(diskussion)
19. Ryttermærker

KS

(orientering)
20. Budget 2016

CS

(orientering)
21. Årshjul 2016

AS

(orientering)
22. Militarydag 27/2-16

CS

(beslutning)

23. Officialsdag 28/2-16

CS

(beslutning)

24. Eventuelt

(orientering, diskussion)

Alle

Skal revideres igen – Karin
laver skriv vedr.
metalmærkerne
Ca. samme budget som
2015 – generel orientering
Ligger i Dropboxen og kan
tilrettes af alle medlemmer
Christian kan ikke deltage
pgra. FEI kursus. Program
skal sendes ud – Christian
og Anne udfærdiger.
Udvalgsmøde lørdag aften
udskydes. Karin & Kerstin
står for programmet på
dagen
Karin er ordstyrer. Der skal
forelægges reglement,
uddannelser, banebyggerbog.
Næste møde tirsdag d. 15.
marts kl. 17.
Rep.møde 16-17/4.
Udvalgsmøde 16.april 1013.
Banebyggerbogen klar til
udgivelse – Karin sender til
Anne.
Henvendelse fra Bornholm:
behandles på lukket møde.
DM/Cph eventing ligger
samme weekend som
Flyinge. Hvis de holder fast vil
DM blive flyttet. Samtidig vil
der blive afholdt Subaru
kvalifikation i samarbejde
med Ishøj Sportsrideklub.
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Punkter til næste møde d. 15.marts 2016
Rangliste-inddeling
Træner, ansvaret (Marlene)
EM Vilhelmsborg
NSO, Peder Rosted vil gerne overlevere til en anden (beslutning)
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