Voltigeringsudvalgsmøde
Referat
Den 5. april 2019 kl 17.30
Korsør

Til stede:
Lise Berg (Formand)
Thomas (Stævner og Arrangementer)
Anna Sundby (Reglement og Officials)
Charlotte Præstgaard (Bredde og Udvikling)

Fra administrationen:
Ikke til stede: Pga flere møder i forbindelse med rep. møde

Dagsorden:

1
2
3
4
5
6
7
8
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 13. februar 2019
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat fra den 13/2-2019
Godkendt og send ud

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst
•

EOR og Betina Gaarsmann har i samarbejde afholdt longeførerkursus med Lars Hansen fra
Tyskland. En stor succes – som gentages i efteråret.

•

Der har været afholdt dommerkursus for de danske dommere ved Lise Berg (FEI *3)

•

Bruttotruppen er offentliggjort
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Voltigering/Elite%20og%20talent.aspx

4 Træhest Cup – finalen i TIVOLI 13. april 2019
Der er styr på alle poster – det er blot detaljer som mangler.
Hjælperplan er OK men der mangler stadig deltagene klubber der ikke har stillet med hjælpere. Armbånd
er udsendt til klubberne.
Generalsekretær Morten Schram Rodtwitt kommer.

5 Officials - fordeling, habilitetsregler, dommeransøgning
•
•
•

Fordeling af dommere til sæsonens stævner på plads
Ny ansøgning fra dommer aspirant behandlet.
Habilitetsregler diskuteret på afd. Sportsmødet. Der vendes tilbage med endelig
fremgangsmåde og retningslinjer.

6 Nordisk Mesterskab 2019
Prop kommer i næste uge. De fælles nordiske regler medsendes.

7 DRF Go
Tilmelding og udvikling fortsætter. Det er ikke så ligetil. Det er svært for stævnearrangøren at finde hoved
og hale i. Meget tidskrævende. Men 2019 er et år hvor der skabes erfaringer.
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Dansk Ride Forbund – udvalgsmøde den 13. februar 2019

8 EVT.
•

Rosetter til Træhest CUP – er det en del af DRF. Dette skal undersøges

•

Ide om at lave en CUP på pas-de-deux skridtklassen – for at udvikle denne.

•

Generel snak om hvordan vi får grupperne og Pas-de-Deux i fokus igen.

Næste møde: Halvvejsmøde 15. juni 2019
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