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21. april 2020
19.15
På teams

Til stede:
Lise Berg
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Charlotte Mostrup Præstgaard
Anna Sundby
Dorthe Ballegaard (Holdkaptajn)
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Karoline Kjemtrup (referent)
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Godkendelse af dagsorden

Opfølgning på officials der ikke er aktive
De pågældende officials er kontaktet og det er opdateret på
Go!
Præsentation af stævnekontrakt til DM
Tildeling af officials:
-
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Nyt fra administrationen

-
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Internationale stævner i resten af
2020

4

Økonomi

5

Træhestefinale
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Udviklingsperspektiv

udvalget og administrationen samarbejder om at finde
officials til DM og DRF-mesterskabet. Der er fundet officials
til 2020 mesterskaberne, og der holdes fast i de officials der
er book indtil videre. Bliver CVI stævnet flyttet, så det ligger
samtidig med DM og DRF-mesterskabet skal der justeres
lidt i officialstablen. Udvalget og administrationen har aftalt
at handle hurtigt og finde en løsning på dette så snart vi
ved mere.
Stævnekontrakten er sendt til alle udvalgsmedlemmer samt
stævnearrangøren.

Hvilke retningslinjer skal danske udøvere følge, hvis stævner i andre
nationer ikke aflyses?
Udvalget og administrationen vil endnu ikke tage
beslutninger vedr. VM og EM i Flyinge, som endnu ikke er
aflyst. Der er lavet en aftale om at handle hurtigt når vi ved
mere omkring afholdelsen. Vi opfordrer til at alle udøvere
væbner sig med tålmodighed.
CVI er ønsket flyttet til 2-4 oktober.
Ansøgning er sendt og vi afventer svar.
Hvordan administreres de ”ekstra” penge på budgetterne, som skulle
være brugt på f.eks. stævnestarter i 2020. Hvordan sikres det at
pengene kommer sporten til gode?
Hvis udvalget har gode ideer til hvordan pengene i
budgettet kan bruges godt til at tilgodese sporten, på noget
der ikke er budgetteret med, skal der sendes en ansøgning
til voltigering@rideforbund.dk. Sportschefen skal godkende
denne ansøgning.
Udkast til 2-3 nye datoer i september
Vi afventer at finde en ny dato. Udvalget og
administrationen har aftalt at handle hurtigt og finde en dato
så snart vi ved mere om, hvornår forsamlingsforbuddet
øges.
Mulige ideer er at holde det udendørs, slå det sammen med
DM eller et andet voltigeringsstævne sidst på sæsonen.
Hvordan ser det ud med ideer?
Udviklingsmøde er planlagt til efter corona-krisen. Her er
fokus først og fremmest at starte initiativer som gør at vi
ikke mister udøvere i voltigering pga. corona-krisen.
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Halvvejsmøde 21. juni
Udvalget og administrationen har besluttet at
halvvejsmødet holdes online i 2020.
Indstilling til ny Dansk international dommer
Der laves en indstilling når der kommer et kursus.
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Evt.

Oprettelse af stævneterminer på Go!
Udvalget og administrationen har besluttet at der er lettere
hvis stævneterminer oprettes af administrationen.
Voltigeringsaktivitet på FB
Vi skal have gang i nogle små konkurrencer eller opslag på
diverse voltigeringskanaler online.
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Dato for næste møde

12. maj til kort statusmøde på teams.
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