Landsstævne for DM ponier – kat I, II, III – 16-17 juli – 2 dagstævne
Stævnet afholdes mere eller mindre identisk med stævnet i 2011, hvor der også tilbydes Hesteklasser, som
vi plejer, men optil 1*.
Stævnet overordnet
Pony klasser og mesterskaber for
- små ponier – kat III – går i 70 cm (gerne redet subaru-cup el. redet
en 70 klasse – er. åbent for alle)
- kat II (optil 14 år) – Krav 1x 80 klasse
- DRF åben mesterklasse for kat I, er også åben for kat II og III – gået i
2** tidligere – ikke så mange der er kvalificeret – så søger at den
går som 1* (nogen har den holdning det skal være **- - svarer til
den højeste klasse for ponier til OL)
o Afgøres af Sally – mest føling med det – evt. på besøg i jan.
(Karin mest for **)
o Der forventes ca. 15 rytter

Ansvarlig

– Kennet tager den
videre dialog

Prop. Mm.
Tilmeldinger til Kennet
Opstaldning – evt. liste over andre der kan tilbyde opstaldning, hvis det
er godkendt– egentlig et krav at alle i mesterskaber er opstaldet på
stævnepladsen – som min. skal oplyses lokalitet hvor hest/pony er
opstaldet.
Indbydelse
- Husk omkring billige færgebilletter – evt.
- Tegninger til spring – i invitation skrive at de skal sende –
konkurrence – navn på spring
- Mulighed for færge billet (ikke igennem færgen) – Anne Marie
- Pia Kofoed – gratis sengepladser og gratis forplejning
Grill-aften - eller noget hygge – enheds pris

Kennet

Bane – reetableres fra 2011 – banegennemgang fredag af hensyn til
deltagere der kommer over fra – evt. tilrettelægges efter færge
ankomster

-

Officials
Krav – TD over fra (DRF betaler) – vælges af DRF – person inddrages så
hurtigt som muligt
Dressur dommer – 1 over fra – resten fra Bornholm – disp. For
dommere – får nok igen – Kennet undersøger og indkalder
3 dommer i 1’er mesterskab – 2 dommere på II/III

Kennet

Budget udarbejdes – økonomi – hør Ole – evt. Karen Nisbet – om de
har det gamle liggende fra 2011– sidst var der overskud

Cathie/Kennet

Tidsplan udarbejdes – backcasting fra 16/17 juli frem til januar

Cathie/Kennet

xxx
To do - liste
Hovedansvarlige - tovholder
Officials
- TD – Distriktet tildeler
- Overdommer
- Dressurdommer – Mejse tilbudt (dog kun c-dommer) – en dommer
ovre fra evt.
- Springdommer – Ole ellers?
- Springbanebygger – Kennet
-

Kennet & (Cathie)

Kennet

Speaker – Mogens
Dyrlæge – Flemming Kofoed

- Forhindringsdommere (*Lene Dahl/Anne Marie / kennet)
- Vedligeholdelsesmand
Sekretariat –I (deles i 2 afdelinger (gerne 2 personer på hvert sted) –
ekspedition /regneafdeling (ingen rytter adgang)
Terrænbane
- Bygge spring – flag/nr – pyntning – græsslåning – m.m.
Springbane – ?? Banebygger – Kennet/Dommer – Ole eller ??
– tænke videre hvem der kan stå for det - låner spring fra klubber – nye
og ren gjorte bomme – maks 3 meter – pyntes med blomster – grus
bane bruges

*

Dressur bane

Morten fil

Materiale – spring – hvem vil være ansvarlig bygge
- Udbygge mobile spring
- Jem & fix – foreninger mulighed for at søge
- Evt. konto et sted – kan ikke svare sig
- Evt. tegn nogen spring - skitser til Jørgen/Kalundborg - lav evt blad
med ca. 10 eks. på spring - evt. Michael Kofoed ind over?
- Sponsorspring også en mulighed
- Male (Dorte (rie’s veninde) ) – vild dygtig – eks sø heste (ide fra
unger)

Ansvarlig ??

Presseansvarlig

Anne-Marie og Kennet

Sponsor ansvarlig
o T-shirts/trøjer til alle officials – DM 2016
o Morten Fill – Fotoshot
o DRF giver dækkener /medaljer

Ansvarlig?
?? evt. Anja Gjetting
(CFW hører Anja)

Staldansvarlig og områdeansvarlig

Kennet

Sikkerhedsansvarlige

Morten Fil

- Lene Dahl
- Kina
Kennet og Cathie
Ansvarlig?
(evt Torben Ipsen –
Morten Andersen
hører ham)

– Kennet hører dem –
Evt. Morten og
Morten og Jens Erik
laver spring

o
o
o
o

(publikum/heste adskilles) – (brandslukker i hestestald)
Hesteambulance – skal høre om vi skal have den over – pris
ca. kr. 2.000 – er et krav – evt. disp
Ambulance – tal med folk – evt. frivilligt
(Susanne/Tania…….)
Sygeplejersker/Læge – lørdag til terrænet – skaffes – evt.
Lotte Holm/Jackie/Helle Kofoed/Iben Høi, osv.

Cafeteria
(tjenes til stævnet) – evt. slå sammen med en arrangør – BornTrans
(Helle Clemmensen – Rikke Madvigs mor / far) NBKR

Ansvarlig?
Hvem var det der ville
høre om dette?

Andet
- Oprydning
- Planter
- ….
Næste møde
-

Alle indkaldes som er interesseret i at deltage i planlægningen og afholdelse af DM Military for ponier.
Mødet afholdes i ultimo januar – aftaler dato d. 10. Januar – mødet afholdes evt. i MBR.

