Referat
Voltigeringsudvalgsmøde
04.02.2016
Deltagere: Lise C. Berg, Anna Sundby, Thomas Lindkvist, Nina Bjerre Toft
Afbud:
Dagsorden:
1. Velkommen - frokost
2. Meddelelser og indkomne forespørgelser/ansøgninger
a. Tilskud til træningsweekend med Gero Meyer?
b. DRF 4. års kursus for trænerelever – underviser?
c. Karin Baumgaertel (www.KB-vaulting.de)
3. Status på aktuelle opgaver - alle
4. Budget og forslag til arbejdsgange/ansvarsfordeling - Lise
5. Stævneplan – Thomas
6. Træhestekonkurrence regler – Charlotte og Thomas
7. Dommere – Anna
a. Dommeraspiranter
b. Dommerkursus
i. Weekenden 9.4-10.4?
ii. Undervisere (afhænger af budgettet)
c. Stævnedommere 2016
d. Mulighed for tilskud til HVR pga. 3 internationale dommere?
e. TD´er og stævnejury til DM (TD og to personer udpeget af TD)
8. Sportsplaner
a. Bruttotruppen – præsentation, muligheder og udfordringer
b. Fordeling af pladser ved CVI’er
9. Nyt fra FEI
a. Nyt reglement 2016 - Lise
b. Trænerkursus? - Lise
c. Dommerseminar i UK - Lise
10. Nyt fra DRF
11. Punkter til Nyhedsmail
12. Opdatering af mødedatoer for 2016
13. Eventuelt

Emne/Punkt
2. Meddelelser og indkomne
forespørgelser/ansøgninger

Tekst
a. Afvist, da det ikke er arrangement som er
åbent for alle. Nina giver besked.
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a. Tilskud til træningsweekend
med Gero Meyer?
b. DRF 4. års kursus for
trænerelever – underviser?
c. Karin Baumgaertel
(www.KB-vaulting.de)

3. Status på aktuelle opgaver

4. Budget og forslag til
arbejdsgange/ansvarsfordeling
– Lise
a. Budget
b. Tilskud til VKT

5. Stævneplan - Thomas
6. Træhestekonkurrenceregler

b. Der er forespurgt om, hvorvidt Rikke Laumann
skal fortsætte med at undervise
beridereleverne. Det er godkendt fra udvalget.
Lise giver besked.
c. Karin Baumgaertel har kontaktet Lise for at få
kontakt til danske voltige-klubber. KB har
arbejdet som underviser i tysk voltige-klub. Hun
har kontaktet Roskilde og Møllebakken. Lise
sender mail til Thomas.
d. Lise har sendt årsberetning ind til DRF.
a. Thomas har kigget på
præstationsbeviserne. Hvis resultaterne i
DRF GO kan blive mere ensartede, så kan
de erstatte
b. Låneudstyr skal tilbage fra Gråsten
Rideklub hurtigst muligt (Nina tjekker op),
så vi kan få det mærket. Der er sat 6000 kr.
af i budgettet til formålet.
c. Udstyret inde i traileren skal opdateres. Der
er sat 6000 kr. af til det. Thomas og
Charlotte står for det. Folderen skal
opdateres og trykkes.
a. Budgettet er godkendt. Lise forslår at de
poster, som ligger under et
ansvarsområde, styres af den person,
som er ansvarlig for punktet. Det er
vedtaget. Budgetopfølgning på hvert
møde. Stævnetilskud 22.000 kr.,
dommer 30.000.
b. VKT har sendt regnskab for deres OBLIkursus i december. Det er 1,5 måned for
sent, og regnskabet for 2015 er
afsluttet. Der bevilliges 5000 kr. til
tilskud til undervisere. Pga. det fra sene
indsendte regnskab, bliver det trukket
fra 2016 budgettet. De penge som
skulle have været udbetalt sidste år, er
røget tilbage til forbundet. Nina giver
besked.
Der er kommet propositioner for LM og DM er på vej.
a. Thomas har forespurgt på
muligheden for at lave en
træhestekonkurrence i Tivoli. Det var
de ikke afvisende overfor. Thomas
undersøger nærmere. Det bliver i
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7. Dommere – Anna
a. Dommeraspiranter
b. Dommerkursus
i. Weekenden 9.410.4?
ii. Undervisere
(afhænger af
budgettet)
c. Stævnedommere 2016
d. Mulighed for tilskud til
HVR pga. 3
internationale
dommere?
e. TD´er og stævnejury til
DM (TD og to personer
udpeget af TD)

8. Sportsplaner
a. Bruttotruppen –
præsentation,
muligheder og
udfordringer
b. Fordeling af pladser ved
CVI’er
9. Nyt fra FEI
a. Nyt reglement 2016 Lise
b. Trænerkursus? - Lise
c. Dommerseminar i UK Lise
10. Nyt fra DRF
11. Punkter til infomail

a.

b.
c.
d.
e.

2017.
b. Dommere i træhestekonkurrencer
showklasser aflønnes med 125 kr.
pr. klasse dog maks. 250 kr./dag.
c. Øvelserne skal følge det almindelige
reglement, og det skal ikke være
øvelser, som ikke kan lade sig gøre
på en hest.
Der er kommet tre ansøgninger til
dommeraspirant. Der er umiddelbart kun
budget og stævner til to aspiranter. Men
udvalget vælger at sætte alle tre i gang. De får
kurset, men det kommer til at tage længere tid
at få stævneerfaringen. Det overvejes, om der
fremover skal betales alle udgifter for
dommeraspiranter. Fx kan der skæres ned på
transportudgifter. Anna giver ansøgerne
besked om, at de alle kan starte.
Den 9. – 10. april er vedtaget. Anna sørger for
at booke undervisere.
Anna har fordelt dommere til årets stævner
inkl. Aspiranter.
Pga. at der er en ekstra int. Dommer, får HVR
et ekstra tilskud på 2500 kr.
Der er blevet foreslået en TD’er til DM. Thomas
kontakter hende. Nina sender liste med TD’ere
til LM til Anna.

a. xxx
b. Det er primært Ermelo, som bliver en udfordring.
Lise sørger for at fordele pladserne.
d. FEI reglement for 2016 er kommet,
men Guidelines er ikke kommet
endnu
e. 1.-4. september på Møllebakken.
Der er 8 danske pladser. Det er
John Eccles som bliver underviser
f. Det er kun Lise, som deltager for
Danmark
a.
b.

a. Udsendes tirsdag d. 9. februar.
b. På nuværende tidspunkt er der ikke
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g.

h.
12. Opdatering af mødedatoer for
2016
13. Eventuelt

mulighed for at udbyde hverken LM
eller DM i pas de deux, men der
laves en ekstraordinær
reglementsændring, så der udbydes
LM i pas de deux i 2016. Fra 2017
vil reglementet for pas de deux blive
justeret.
c. Info om FEI trænerkursus
d. FEI deltagelse (hvem?) - Lise
e. Anmeldelsesblanketter til FEI - Lise
f. Træhestekonkurrence i Roskilde Der
må gerne ansøges om at afholde
konkurrence i træheste-cuppen.
Hvis man starter i udlandet, og gerne vil
have at resultaterne skal tælle, så skal man
indsende ansøgning inden med tydelig
angivelse af, hvilke klasse der startes, og
hvad det svarer til i DK, og send resultatet
ind efterfølgende.
Nye dommeraspiranter – Anna

c.
Deltagelse i rep. møde d. 17. april
d. a.

b.

c.

d.

Pas de deux er på nuværende tidspunkt
ikke en DM og LM klasse. Udvalget laver
en ekstraordinær reglementsændring for
2016 med en LM klasse for pas de deux
(ændring af reglement muligt til sommer).
Registrering af resultater, ønske om at få
hestene registreret også. Maja kommer
med til et møde og fortæller om problemer
registrering af resultater.
Hvis man starter i udlandet, og gerne vil
have at resultaterne skal tælle, så skal man
indsende ansøgning inden med tydelig
angivelse af, hvilke klasse der startes, og
hvad det svarer til i DK, og send resultatet
ind efterfølgende.
Anna efterlyser et fælles drev. Nina
opretter dropbox.

Referent: Nina Bjerre Toft
Næste møde:
Foreløbig dagsorden: voltigerinslicens fremover,
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