Voltigeringsudvalgsmøde
Referat
Den 13. februar 2019. Kl.16:00
Brøndby
Til stede:
Lise Berg (Formand)
Charlotte Præstgaard (Bredde og Udvikling)
Thomas (Stævner og Arrangementer)
Anne Sundby (Reglement og Officials)

Fra administrationen:
Michelle Kjær Petersen (Sportskoordinator)

Ikke til stede:

Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
7
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 13. februar 2019
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Nyt referat format godkendt, så det er strømlinet med de andre udvalgsreferater.

2 Siden sidst


Ny Sportskoordinator til Voltigeringsudvalget. Der er sket en rokering i DRF’s adm. Derfor at
Sportskoordinator Michelle Kjær Petersen nu Koordinator for Voltigeringsudvalget også (er i forvejen for
Springudvalget).



Holdkaptajn stillingen er blevet besat – valget er faldet Dorthe Ballegaard, der til daglig er bosat i Aarhus.



Sheena Bendixen og Longefører Lasse Kristensen har startet World cup kval. I bade Leipzig og
Offenburg, og har dermed kvalificeret sig til Finalen I Saumur den 18-20. april 2019.



Nyt reglement er offentliggjort gældende for 2019.



Træhestecuppen er I gang med stor succes.



Der er rettet i beskrivelsen for takster for skattefri godtgørelse, at den nu også omfatter aspiranter med
dømmende funktioner.



Status på stævnerne på DRF Go. – Status er at det er testet og det virker. Dvs. at det er muligt at tilmelde
til voltigeringsstævner på DRF Go. Første stævne bliver RVT.
Klasserne / Typer af klasser er rettet til i DRF’s system med rigtige sværhedsgrader osv.

3 Rotation i udvalget
Thomas (Arrangementer) og Charlotte (Bredde og Udvikling) er på valg.
Deres stillinger har været opslået, og der har ingen ansøgninger kommet.
De 2 udvalgsmedlemmer har begge kandideret til deres stillinger, og de indstilles begge til bestyrelsen til at
fortsætte.

4 Træhestecup finalen i Tivoli
Planlægningen for Finalen er i fuld gang. Desuden er der drøftet rettelser til træhestecup reglementet, med
udgangspunkt i de tilbagemeldinger der er kommet fra arrangører, officials og udøvere.

5 Låneudstyr
Begge sæt er udlånt og der følges op igen i april 2019.

6 Nordisk Mesterskab 2019
Charlotte Præstgaard er tovholder på denne.
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 13. februar 2019
DRF (Danmark) skal sende 1 official som DRF betaler transportudgifter og dagshonorar for, hvem ønsker udvalget
at sende/pege på? Lise Berg udpeges.

7 Evt.
Dommersedler opdateret efter det nye reglement og opdateret på hjemmesiden.
Reglementsgruppemøde 12. marts 2019 med de andre discipliner – Thomas stiller i stedet for Anna.
Anna giver selv besked til Anne Marie.
Næste møde dato bliver fredag den 5. april i forbindelse med Rep. Mødet afholdes lørdag den 6. april
2019.
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