
 
 
Formand 
Randi Storm 
Knuthenborg Park 2 
4941 Bandholm 
 
 
Til Distrikt 5´s klubber                                                                              Kettinge d. 20. nov. 2007.  
 
 
Distriktsmøde mandag d. 3. december 2007 kl.19.00 på Brændte Ege, Hegnetvej 2, 4800 Nyk. F. 
 
Kørselsvejledning: 
Fra nord – drej til venstre i lyskrydset ved banegården, fortsæt gennem byen til rundkørslen ved 
Silvan, drej af på 3. vej mod Stubbekøbing, kør ca. 1 km., så kommer Hegnetvej på højre hånd. 
Brændte Ege er første ejendom på venstre hånd.  
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Godkendelse referat fra sidste møde. 
4. Orientering fra forretningsudvalget. 
5. Orientering fra kassereren. 
6. Orientering fra hjemmesiden. 
7. Orientering fra breddeudvalget. 
8. Orientering fra kursuskoordinatoren. 
9. Orientering fra stævnekoordinatoren. 
10. Standarden for C-stævner i D5. 

Er vedlagt som bilag. 
11. Regler for afholdelse af stævner i 2008 
12. I hvilke klasser skal mesterskaberne afvikles i 2008.  
13. TD´ere til C-stævner. 
14. Evt. og nye mødedatoer for 2008. 
 
 
OG HUSK, AT VI SKAL GODKENDE REFERATET INDEN VI GÅR HJEM !! 
 
  

 
 

Med venlig hilsen 
 

Lisbet Tetsche 
pablotetsche@mail.dk 

54 87 34 78 



 
 

[mailto:voskkasserer@sport.dk] 

Sendt: 5. juni 2007 17:54 

Til: Randi Storm 

Emne: Points til ranglisten. 

 

 
 

Hej Randi. 

 

På vores møde drøftede vi reglerne for at opnå point til distriktets 

rangliste. 

 

Reglerne for ranglisten er nok lidt gamle, og i DRF reglement er der faktisk 

sket en ændring vedr. opnåelse af point til DRF rangliste. 

 

Tidligere kunne man ikke opnå point til DRF rangliste for klasser af 

sværhedsgrad 5 og 6, hvis resultaterne var opnået ved et C-stævne.  Indenfor 

de sidste år er det dog blevet således, at resultater opnået i klasser af 

sværhedsgrad 5 og 6 i ponydressur nu registreres.  Det er et resultat af, at 

ponyrytterne skal kvalificere sig i deltagelse i landsstævner. 

 

Så forslaget er, at for ponydressur gælder, at også resultater opnået i 

klasse 5 og 6 opnås der point til ranglisten. Fra: voskkasserer@sport.dk  

 

Det bør endvidere præciseres, at points opnås kun ved et stævne arrangeret 

af en klub under distrikt 5, samt at man skal have startet for en klub 

hørende til distrikt 5. 

 

Udformningen af bestemmelserne kunne derfor se således ud: 

 

"Listen føres i fire afdelinger, en for pony dressur, en for hest dressur, 

en for pony spring og en for hest spring.  Listen føres ekvipagevis. 

 

For at en ekvipage skal kunne få points, skal den have startet ved et 

C-stævne (eller C-klasse ved højere stævne) arrangeret af distriktet 

(Distrikt 5) eller af en klub hørende til distrikt 5.  Ekvipagen skal have 

startet for en klub hørende til distrikt 5. 

 

Der gives point jævnfør DRF reglement, almindelige bestemmelser. Dog giver 

sværhedsgrad 4 samme point som sværhedsgrad 3.  I ponydressur giver 

sværhedsgrad 4, 5 og 6 samme point som sværhedsgrad 3. 

 

Der skal være mindst 3 startende i klassen for at der kan tildeles points 

til ranglisten. 

 

DRF's alm. bestemmelser bilag 1.6 med rettelser angiver klassens 

sværhedsgrad. 

 

Der gives ikke point for resultater opnået i holdklasser." 

 

Jeg skal foreslå, at det sendes ud med dagsordenen. 

 

Med venlig hilsen og god sommer :-) 

 

Per Hansen 

 



Vordingborg Sportsrideklub 

 


