Dansk Ride Forbund – Udvalgsmøde den 8. august 2018

Distance udvalgsmøde
8. August 2018

Til stede:
Ole Jessen
Marianne Olesen
Karen Arkesteijn
Kirstine Bjerre
Ikke til stede:
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af dagsorden
2 Mentor/ambassadør ordning
Opstart, planlægning 1. evalueringsmøde osv., nye tiltag
Godt opstartsmøde
Den er spredt ved Everhorse, Ridehesten og Hestenettet.
Mentorer bedes om at skrive en profil til ordningen. KB
Svar til interesserede mentorer formuleres KB.

3 Stævner
Internationale stævner 2019, ansøgningsskema sendes ud snarest, til både internationale og nationale ridt. Med nævnelse af
stævnearrangørmødet lørdag den 27. oktober.
Stævnestarter, nedadgående deltagerantal, årsagen? En rundspørge siger det er licensen som er en stor del af årsagen.
Drøftelse af LD klasser til store hestearrangementer og store stævner. MO arbejder videre med beskrive projektet.
Stævnerapporter – opsamling på rapporterne til brug ved stævnearrangørmødet MO.

4 Cups
Opfølgning på cups, resultater er ved at være på hjemmesiden, rettelse må gerne sendes til DRF. Nye T-shirts bestilles.

5 Planlægning af kurser og møder
Seniordag til LC-LA ryttere, starterdag i 2019, distanceweekend 2019
Seniordag og distanceweekend slåes sammen. Der arbejdes på en billig location i Jylland, med forskellige workshops.
Starterdag er drøftet, der bliver afhold meget rund omkring i landet. Er der behov for mere? Drøftes igen til
mentorevalueringen.

6 Budget 2018
Ansøgning om udvikling, uddannelse mm. KA arbejder videre på det.
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7 Årshjul
Gennemgang af årshjul
Reglement FEI

8 PR
Wilhelmsborg, stor hestedag, osv.
Stor Hestedag, Rikke kontaktes ang. opvisning og deltagelse i stand.
Hest og rytter, der arbejdes på at få del i en stand.
DSAH, kontakt er etableret, arbejder videre på en stand.

9 Evt.
Henvendelse Skive Rideklub – digitale kontrolposter
Henvendelse Equipe – der arbejdes videre på sagen og følges op af DRF
Henvendelse dyrlæge – Udvalget er positiv og drøfter i DRF
Dialog med distancerytterforeningen den 17. august i Skærbæk.OJ. Vi sender dagsorden og invitation.
Næste møde onsdag den 10. oktober
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