Militaryudvalgsmøde
17. januar 2019, kl. 17:00
Severin, Middelfart

Til stede:
Kerstin Dallmann (KD)
Marlene S. Pedersen (MP)
Mette-Stine Folkmar Jakobsen (MFJ)
Sanne Klarborg (SK)
Morten Hansen (MH)

Fra administrationen:
Susie Juhl
Anne Silfwander

Ikke til stede:
Aliice Østergaard Petersen (AP)
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Dansk Ride Forbund – Militaryudvalgsmøde d. 17. januar 2019
Ansvarlig for
videreforløb
Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af sidste referat
Det aftales fremadrettet at referatet (det interne) fra foregående møde underskrives. Det bør være
godkendt via mail inden da.

Budget
Vi har erfaret
at den
elektroniske
udgave pt
ikke fungerer
som ønsket.
Vi arbejder på
en ny løsning.

Stævnerapporter
Inkl. opsamling fra ERFA-dag – ønsker om udvikling af stævnerapporten.
Vi vil gerne forsøge at udvikle stævnerapporterne og bruge dem i elektronisk form. SUJ sender en
version (word) af springrapporten til Marlene inkl. linket til den elektroniske.
Målet er at lave en elektronisk version inden sæsonstart.

Nyt fra udvalgsmedlemmer
Funktionsbeskrivelser: læses og forberedes, så de kan gennemgås og revideres på næste møde.
SENDES MED REFERATET.
Tid/kræfter nok til opgaverne?
Der træffes for mange beslutninger over mail. I forbindelse med funktionsbeskrivelser på næste møde,
giver det god mening, at aftale hvordan der kommunikeres (mail/tlf.møde etc.).
Kan møder sættes i faste rammer hver 6. – 8. uge? Møde d. 5. april i forbindelse med rep.møde.
Malene: Malene kommunikerer med FEI omkring antal ryttere og heste.
Mette-Stine: Har kigget på noget fondssøgning (fx TRYG-fonden).
Sanne: Der tilbydes gratis træning for ponyer hos Langå Rideklub - som et forsøg på, at fastholde og
udvide ponysporten. Der afvikles også indendørs terrænspringning på Team CEP, Kallehavegård og
Langå.
Morten: Der går især tid med NM.

Nordisk
Malene er stævneleder
Morten er sikkerhedsansvarlig
P.t. er man ved at finde officials.
Military afvikles med dressur torsdag, terræn lørdag og springning søndag.
Udvikling af sporten
Militarydag afvikles ikke i foråret 2019. Måske skal man lave noget i samme stil senere på året (punktet
tages igen på næste møde).
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I forbindelse med opstart af elitegruppen er der inviteret til opstartsmøde på Blue Hors, og der
planlægges også samlinger.
Officials og uddannelser
Behandlet på lukket møde.
Stævner
Stævnerapport – se pkt. 4
TD-fordeling? Er sendt ud og godkendt af de enkelte TD’ere.
DRF betaler transport for TD’er klubbernes første stævne for de klubber, der afvikler stævner med 1*
klasser.
Betaling falder først, når TD har afleveret stævnerapport.
Mesterskaber 2019
Cnc1* - hold DM
Cups
Behandlet på lukket møde.
Pjece for nye militaryryttere.
Opsamling af de der findes (Subaru Cup)
Lægges på hjemmesiden under military, så den kan printes.
Elite
Status og fremtid
Elitegruppen holder et opstartsmøde på Blue Hors d. 2/2- der er inviteret ca. 36 mand. Der vil blive fortalt
om roller, sportsplaner, generelle planer etc.
Man påtænker at invitere yderligere til denne dag.
Rytterne er desuden inviteret til træning d. 23/2 i Fredericia og d. 24/2 hos CapaCity.
Vi prøver at få et par ryttere med, når BKM afholder træningssamlinger for jun/yr (spring).
Diverse
Informationer/up dates
Vi kunne godt være bedre til at informere om de beslutninger etc. der tages. Vi skal selv ”skabe” nogle
nyheder.
-Orientering om forlængelse af Subaru.
Fremadrettet er der et ønske om, at budget er et fast punkt på dagsordenen.
O.M. spring – skrive til de arrangører der skal afvikle mesterskaber og informere om, at vi har et DRF
spring, der kan lånes.
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Hvordan informerer man banedesignerne om, hvordan ”man bygger” til militarystævner?
Kan man lave et skriv, der lægges på hjemmesiden? Stefan evt.
Fremtidigt samarbejde mellem Udvalg og elitegruppe. Det giver mening at invitere Kerstin til en del af
møderne.
Næste mødedato
Næste møde torsdag d. 28. feb. på Severin kl 17:00
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