Kort referat af:
Stævnekoordinerende møde i Region Øst i Distrikt 11/13
Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 18.30 hos
Viborg Rideklub, Koldingvej 215, 8800 Viborg.
Velkomst
Velkommen. Fremmødte klubber: LØRI, ELM, RKB, VIR, VAS.
Gennemgang af ”struktur omkring E- og D-stævner”
Reglerne gennemgås og snakken falder hurtigt på den nye kontingent struktur, hvor klubberne skal betale
10,- pr. stævnestart og rytteren have D-licens. Det er tilladt for klubberne at afvikle D-stævner med Eklasser, således at man kan afvikle sine interne-elevklasser/holdridning i forbindelse med et D-stævne uden
elev-rytterne behøver D-licens. Dog var ingen af os helt klar over om det, i det nye stævne system Equipe,
er muligt at kun at indberette resultaterne for D-klasserne, og om DRF afregner de 10,- pr. indberettet
resultat eller alle starterne ved stævnet. Men i kommende weekend har LØRI D-stævne med interne Eklasser, og derefter bliver vi klogere :-) Men afholder man et rent E-stævne, helt uden om GO, men i stedet
opretter stævnet direkte i Equipe, så skal der ikke afregnes 10,- pr. start til DRF og ingen ryttere behøver Dlicens.
Planlægning af stævner for stævnet året 2017 og 1. kvartal af 2018
-…Stævne kalenderen bliver godkendt af alle. Det er kun ELM (kun kapacitet til dressurstævner), LØRI, VAS
og VIR der har budt ind med stævner, og alle siger ok til at LØRI har fået lidt ekstra stævner tildelt, selvom
klubbens fremtid pt. Er lidt usikker. RKB vil måske gerne prøve kræfter med et D-stævne i år, dog skal de
lige drøfte det ved næste bestyrelses møde. RTG er ikke interesseret i at afholde stævner. BIG eksistere
ikke længere. RIV og SKRK har ikke givet nogle udmeldinger.
Region Øst Cup
-…Alle er enige om at Region Øst Cuppen skal droppes. Det er derfor vedtaget at 2017 var det sidste år
med Region Øst cup. I stedet for vil klubberne selv være kreative og arrangere cup klasser i forbindelse
med deres D-stævner.
Eventuelt
-…Ingen punkter, andet end tak for god ro og orden, plus en opfordring til alle klubberne om at de hurtigst
muligt får oprettet deres stævneterminer på GO, således de kan godkendes og bliver synlige for vores
ryttere :-)

