
 

 

Militaryudvalgsmøde 

14. juli 2022, kl. 17:00 

DRF, Brøndby 

 

    

Til stede: 

Jan Juul (JJ) 

Hans-Christian Hovmand (HC) 

Line Bergmann (LB) 

Sanne Klarborg (SK)  

 

 

Ikke til stede:  

Aliice Østergaard Petersen (AP) 

Louise Hededam (LH) 

Fra administrationen: 

Susie Juhl 

Anne Silfwander 

 

Dagsorden: Side 
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 Info fra administration og formand 

 
-App bibeholdes og bliver opdateret med militaryprogrammer: 
 
Admin. bruger meget tid og krudt på VM-forberedelserne. 
Antal starter i år: vi er nu på ca. 100.000 starter her halvvejs på året. Målet er 200.000 
 
JJ: Yderlige møde i Elite-arbejdsgruppe, hvor fokus har været på ”elite-trappen” og upcomings a.k.a 
jun/yr.  
Der skal gerne fokuseres på ungdommen, så der er en bredde og en fødekæde for sportens udvikling. 
 
Militarytrænere på DRF GO! fjernes. 
 

 

 Stævner og cups 

 
-Opfølgning Skårup 
Behandlet på lukket møde. 
 
-Rytterrepræsentant:  
Det virker ikke, som det er nu.  
Vi kan ikke få hul igennem til rytterne fra admins. side. 
Kan det ikke være TD og stævnearrangør, der i fællesskab udvælger rytterrepræsentant?  
Kan vi lade udvalgsmedlemmer på skift være rytterrepræsentanter for at få feed back den vej igennem 
resten af sæsonen?  
 
Vi prøver at fordele de resterende stævner som følger: 
 
Sønderskov: HC 
Ishøj: Line 
Haslev: Jan 
LFH: Louise? 
Ringsted: HC  
Langå: Sanne 
Haslev: Sanne 
 
-Dommere til Store Hestedag Cup finale 
Behandlet på lukket møde. 
 

 

 Officials – uddannelse og officialsdag 

 
-Officialsuddannelse, herunder beskrivelse af kompetencer.  
Oplæg ved HC og Louise – flyttes til næste møde. 
 
-Kurser generelt. 
Brush up samt for nye. 
Vi vil gerne invitere ryttere, så vi kan ”styre”,at vi får det rette mix at rutinerede og urutinerede ryttere., der 
kan give dommerne den rette ballast. 
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 Stævnerapport inkl. fald og sikkerhed 

 

-Oplæg til ny stævnerapport v. Louise og HC 
Tages på næste møde. 
 
-Sikkerhed v. Line 
Faldrapporter indsendes ikke. 
SUJ opdaterer den aktuelle og mail sendes til officials og stævnearrangører om at bruge den rigtige og 
indsende dem efter endt stævne. 
 
Et ønske til 2023 – brug af terrænforhindringsanalyse i Equipe. 
 

 

 Eventuelt 

 
Næste møde d. 30. august 
 

 


