Referat af Stormøde 12. november 2011
1. Velkomst
Formanden Thomas bød velkommen – Nyt sted – husk at aflevere evalueringsskema
så vi ved om det er bedre/tilpas i forhold til de tidligere år på Dalum Landburgsskole.
2. Årsrapport
Thomas - Dansk Ride Forbund – Nyt IT-system – færdigt inden nytår – stævnetilmelding via inforsport – Udmeldes når det er førdigt
Økonomi i forbundet – Generel nedgang – faldende medlemstal – Fokus på holdsport
for at ændre tendensen.
Certificering af rideklubber – for at kunne gøre rideklubberne attraktive og tiltrække
medlemmer
Pernille – Bredde – 18 klubber i alt med i alt 350-400 aktiver – 4 nye klubber på vej.
Skæve (Ålborg), Hadsund (Hobro), Lindegårdens (Silkeborg), Hylke (Skanderborg).
Maja – Arrangementer – Flot stævnesæson – Gode tilbagemeldinger på stævner –
Evalueringerne halter lidt – Kåring af årets bedste stævne bliver i 2011 Møllebakkens
Rideklub.
Pernille – Official – Mette uddannet National dommer, Anna og Pernille er uddannet
DEF-dommer samt 2 nye aspiranter er kommet i gang i 2011
Mette – Udvikling – Talentprogrammet enkelt – God positiv feedback til brug for
fremadrettet udvikling i talentprogrammet.
Største udfordring – planlægning – bliver bedre i 2012.
Opfølgning mellem samlinger bliver også bedre i 2012.
Bedre afstemning mellem udøvere og Mette/udvalget/forbundet
Udviklingsprofiler – Charlotte for Tørring har hjulpet med udarbejdelse - måle forbedringer i karakterer hen over året.
Samlinger har været meget varieret – Træhest/hest/video/styrke/Mental-træning
Talentprogram for grupper – er blevet lidt ”syltet” – Der skal være hjælp til planlægningen, flere samlinger og opfølgning mellem samlingerne
Der har været trænerundervisning/træhesttræning og hestetræning – Der mangler en
samling for 2 grupper, men det vil blive gjort.

’

3. Tak til….
Vi vil gerne sige tak til alle sammen, da vi alle har gjort et stort stykke arbejde for
voltigering i år.
Stor tak til Sheena Bendixen – EM Junior Individuelle bronze vinder
Stor tak til Rikke Laumann – EM Senior individuelle bronze vinder
Tak til Lise for de fine billeder.
De flotte resultater er vigtige for udvalgets arbejde i Rideforbundet – det gør det
nemmere at få de ønsker igennem f.eks. mht. budget.
Thomas brugte den ekstra tid til at fortælle om udvalgets arbejde samt de enkelte områder.
4. Budget 2012
Budgettet blev fremlagt – Budgettet er ikke endeligt godkendt. Består af generelt
budget, udvikling og uddannelse.
Generelt 352 t.kr.
Udvikling 115 t.kr.
Uddannelse 148 t.kr.
Samlet budget 2012 – 615 t.kr.
Der er ikke sat penge til landsfinalerne – Der bliver måske en opvisning og ”kom-ogprøv-voltigering” og vi lægger billet ind på aftenshowet.
Uddannelsesbudgettet er ikke endeligt godkendt – 148 t.kr.
Vi har forsøgt at adressere pengene de rigtige steder og bruge flere penge der hvor de
gør gavn i stedet for administrativ byrde.
Vi skal lige checke op på tilskud på FEI kursus om det er søgt
Ide fra Charlotte – Budget næste år sammen med sidste års budget
VM budget – 60 t.kr. – Ved EM 2011 var der en del egenbetaling, da vi er flere der
tager af sted. I 2012 bliver egenbetaling ca. det samme.

I de 60 t.kr. er indeholdt penge til de juniorer som skal til EM.
Thomas orienterede om at Voltigering får mange penge som bruges til tilskud m.m.
som de øvrige udvalg ikke får.
5. Stævneplan 2012
Maja – Der er meldt ind med stævnedatoer – Der bliver derfor fremlagt en foreløbig
plan - Uddeling af plan
Der vil blive afholdt 4 licenskurser – Billund og Vestjysk vil gerne afholde kursus
Skibby vil gerne lægge lokaler til arrangementer – der er også opstaldningsmuligheder m.m.
VKT vil gerne holde noget samling – Der er ikke så mange opstaldningspladser - Marianne fra VKT– Info kommer senere.
NM i Sverige bliver 8.-10. juni 2012 – Dato bliver bekræftet senere.
5.a. Evt
Thomas eftersøgte en underviser til beridderudd. i voltigering – send mail til Thomas
hvis der er interesse.
6. Sæson 2012
Formand/bredde – arbejder videre på fortsat fokus på udbredelse og udvikling samt
profilering af os som holdsport. Fastholde det høje internationale niveau. Udviklingspuljen omfatter opvisning, reklamestand, online resultat.
Forslag til opvisning – JBK, hingstekåring, Broholm, Landsstævner i Gymnastik, store hestedag, Roskilde dyreskue.
Reklamestand – Inaktiv og aktiv – Træhest lavet af Thomas fra Midtsjælland, bannere, fladskærm med billeder eller video.
Bruge det som ubemandet eller bemandet stand. Låne ”udstillingen” ud til eksisterende klubber eller nye klubber.
Som udgangspunkt er der ikke midler til driften, men vi er nødt til at ”fedte” os lidt
ind – f.eks. hos DLG eller spørg om gratis stand ved arrangementerne.

Foliereklame på siderne af trailerne. Bookingkalender oprettes
Resultatprogram – midler søgt til udvikling af online.
Film om voltigering er savnet til nye klubber – og så i forbindelse med standen
Voltigeringscertificering – for voltigeringsklubberne.
Kommer der træner og longeførerkursus i 2012? Maria efterspurgte longeførerkurser
for de nye longeførere og træningskurser.
Maja fortalte at de arbejder på noget omkring trænerkursus da de er nødt til det.
Marianne – Der er mange DIF kurser man kan bruge.
Karin – DGI kurser kan man også tilmelde sig.
Thomas – DIF kører også E-learning.
Lise – Man kan se at nogle klubber er bedre til nogen ting end andre – det kunne være interessant at I hjalp hinanden på tværs.
Maria – Er det muligt at søge konsulentbistand fra puljen til andet end nye klubber.
Lise-Lotte – Der er i Dansk Ride Forbund nogle udbud af kurser omkring ridepædagogik.
Thomas – 2013 vil der komme mere fokus på disciplinernes svage områder.
Lise-Lotte – Der kræves mange ressourcer indenfor holdtræning.
Maja – Der er en del viden at finde hos DGI.
Karin – kunne vi oprette et forum til brug for træning? Punktet tages op senere.
Maja – arrangementer – ny licens, formål: Øget sikkerhed og i tråd med DRF.
Mere nærvær og mere aktivitet blandt deltagerne. DRF kører en ny kampagne ”Brug
pæren i stalden”.
Overgangsordning – inden 2012 skal alle have gennemgået kurset om voltigeringslicens.
ALLE SKAL PÅ KURSUS I LØBET AF 2012.

Skibby vil gerne afholde licenskursus i 2012 – Det vil Billund, VKT og Vestjysk også
Pige som fylder 12 år – har haft licens før men ikke taget kursus pga alder – skal hun
betale for kursus da hun har betalt for licens før?
Kurset tager 1 dag – Det bliver delt op i generhvervelse og nyerhvervelse.
Longeførerne skal ikke have tvungen licens endnu – men det kommer
Tilskudsordning – ca. samme som sidste år
Mette – Gennemgang af ny F-junior – Ridesæde, fane uden arm, knæstand, halv mølle bagl. Sæde og afgang ind
Forslag til dommerne – alle karakterer under 5 kommenteres. Lise syntes at hestens
gang var lidt unødvendig at bedømme i skridt.
Alle var positive over det nye tiltag.
Talentprogram kun for individuelle – ca. 5 samlinger, opfølgning imellem, selvstændig træning, træningsplaner, krav og indblanding, CVI stævner og fokus *2 programmer.
Hvis krav fra udvalget ikke opfyldes, kan man blive ”sat af programmet”.
Det kan lade sig gøre at søge penge i puljen ”fra bredde til talent” hos Mette.
Elitetræningsplaner skal være senest 1. januar 2012
Pt. modtaget 13 ansøgninger - sidste ansøgningsfrist 20/11 2011.

7. DRF – Certificering af rideklubber
Basis for certificering:
Organisation
Sikkerhed
Elev/skole
Hvis man lader sig certificere vil man opnå piktogrammer som viser hvilke certificeringer man har
Forslag/tanker er at der kommer en voltigeringscertificering.
9. Foredrag af Ute Lehmann

10. Vaccinationsregler
Krav pr. 2013 – 2 basis vacc. Mellem 21-92 dages mellemrum samt booster senest 6
mdr og 21 dage efter 2. basis. Herefter årlig revacc.
Internationalt må revacc. Ikke være mere end 6 mdr. og 21 dage gammel.
Vacc. Ikke op til 7 dage før stævne.
1/1 2005 er skillelinie – før skal følge gammelt program og efter skal følge de nye
regler.
8. We need you
TD – Cathrine fra Vestjysk – far Maria fra Skibby
Sende oversigter til alle klubber vedr. TD udd. og Dommer udd.
Planlægningsgruppe: Marianne vil gerne hjælpe udenfor sæsonen, Maria fra BIS,
Maria fra Skibby, Pia Sjørring, Emma fra MBRK.
Forslag om at have en kursusansvarlig i hver klub som planlægningsgruppen kan
bruge.
Evalueringsgruppe – varetager evaluering af stævnerne igennem hele året.

Sanne Vestjysk, Emma MBRK, Sally MBRK, Karin VKT, Cathrine Vestjysk, Anna
Dommer.
Evalueringerne vil blive brugt til feedback til klubberne.
Mail til de frivillige med skema som returnerer.
11. Generel debat – Feedback til udvalget
Lise – Standard med resultater på hjemmesiden – Pernille kontakter Merete.
Sanne – Propositioner tidligere end nu.
Skibby – Maria vil gerne med på stævnekursus.
Lise – Vejledning/retningslinier for udenlandske nationale stævner tæller med – Mette arbejder på en ændring som vil kommen med i reglement 2012.

