Referat fra udvalgsmøde
Dato:

30-04-2018

Deltagere:

Lise, Thomas og Anna

Afbud:

Charlotte

Referent:

Anna

Punkter på dagsorden
1.

Tivoli finale

2.

Rotation i udvalget

3.

Showklasser

4.

Deadline for reglement

5.

LM/DM

6.

Halvvejsmøde

7.

Stormøde

8.

Stævner næste år

9.

Dispensationsansøgninger

10. Forespørgsler fra klubberne
11. Kommunikation
12. Dommersedler
13. Equipe
14. Opsamling fra div. Aktivitetsgrupper
15. Evt.

Punkter
Ad 1)
Finalen forløb rigtig godt med stor tilslutning.
Stort problem med at rekruttere frivillige. Der er primært 2 klubber der stiller frivillige trods start fra mange klubber. Det er
ikke godt nok og der skal findes en løsning til næste års finale.
Der er for mange individuelle. Pas-de-deux og grupper er mere publikumsvenligt. Forslag: fjerner *-niveau og slår *niveauerne sammen fx alle seniorer i en klasse. Formålet er at gøre kvaliteten bedre samt mere publikumsvenligt.

Fremover kvalificere sig til finalen på placering i stedet for på point. Thomas kommer med et forslag.
Forslag til næste års finale: video af hver gruppe/individuel/pas-de-deux på storskærmen. For at afveksle speakeren.
Showklasser: kvaliteten må gerne være bedre. Forlag: ikke en reel konkurrence til Finalen i stedet kvalificere sig til, at
optræde til Finalen i løbet af sæsonen.
Ad 2)
Tager punktet op igen når alle fra udvalget er tilstede. Forslag: evt. lade den ene post køre i 2 år.
Ad 3)
Udvalget vil gerne have, at fokus forbliver på, at voltige er en holdsport. Pas-de-Deux på E- og F-niveau bliver derfor
indskrevet i reglementet. Nye dommersedler skal laves. Punktet tages op på Halvvejsmøde.
Hestebedømmelse: Indskrives i reglementet som en ”sløjfe-klasse”. Da klassen er tiltænkt utrænede heste, skal udøverne
være min. 14 år. Nye dommersedler skal laves.
Ad 4)
Forespørgsel fra DRF om ændring af udgivelse af reglement til 1. april. Voltige vil gerne have mulighed for, at få det udgivet
omkring 1. marts af hensyn til stævnesæsonen. Lise, tager det op på Afd. Sport.
Ad 5)
Anna booker dommere.
Ad 6)
D. 3. juni i Idrættens Hus, Brøndby.
Thomas står for invitation, booker lokale og booker frokost. Anna køber ”snack” til dagen. Udvalget afholder udvalgsmøde
om morgenen.
Forslag til punkter til dagsorden:
-

Flere frivillige
Flere stævner (hvad afholder folk fra at holde stævner)
Forslag til reglementet 2019
Forslag fra klubberne

Ad 7)
Lise booker overnatning og oplægsholder vedr. ”smerte”.
Thomas kontakter Maja vedr. booking af lokale, frokost samt invitation.
Ad 8)
Tager emnet op til halvvejsmødet samt stormødet.
Ad 9)
Alle dispensationer (inkl. ved træhest) skal forbi Anna. Når der er givet dispensation, skal det udmeldes til udvalget.
Ad 10)
Forespørgsler blev behandlet. Anna melder tilbage til klubberne.
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Ad 11)
Rigtig fin kommunikation internt i udvalget. Infomailen er udvalgets primære kommunikationsvej men Facebook-gruppen
DRF voltige kan også anvendes.
Ad 12)
Thomas har lavet et udkast til nye dommersedler, der skal lette arbejdet for klubberne. Thomas vil sætte DRF logo på samt
mere info om hesten. Hvis muligt, vil Thomas gerne prøve dem af til næste stævne.
Ad 13)
Forsøge at få indkørt resultater fra voltigestævner til at starte med.
Ad 14)
”Støtteforeningen for voltige”: Lise følger op. Efter udvalgsmødet har Lise talt med Maja og Eddie, der var en del af
arbejdsgruppen, og Eddie har genfremsendt startoplæg.
”Udvikling af trænere”: Anna følger op. Efter udvalgsmødet har Anna talt med Thomas Bisgaard, der var en del af
arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har endnu ikke fået lavet noget.
Ad 15)
Referater fra udvalgsmøder skal op på hjemmesiden. Afventer Lises godkendelse.
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