
Formandens beretning for 2019 i 2020. 
 
Ranglistevinderne: 
Pony spring: Una Broe-brøndum NSPR 
Hest spring: Kirstin Skjoldshøj BRN 
Pony dressur: Karla Marillo Skov LSP 
Hest dressur: Marie-Louise Larsen FKR 
 
Polkalerne og erindringsgaverne er sendt til vinderne, for at de skulle nå at glæde sig over at have 
vundet. Inden de skal aflevere pokalerne igen.Da vi ikke kunne holde årsmødet til sædvanlig tid pga. 
Corona nedlukningen. 
 
Mesterskaberne: 
Der blev kun afholdt et mesterskab i 2019. Hold spring pony i NSPR. 
 
RKL har valgt at sige farvel til DRF og D5. 
SUHR Suhrsminde Rideklub er ny klub i D5. Bydes velkommen 
Vi er 23 klubber i Distrikt 5. Antallet af medlemmer er ca. 2500. 
 
Ved julemødet havde vi besøg af DRF Morten Rodtwitt Generalsekretær og Nana Eiberg 
Uddannelseskonsulent i DRF. De fortalte om DRF’s arbejde og de tiltag, der var i gang.  
 
Vi har haft flere ryttere i D5, der har deltaget i nationale stævner. Det er dejligt, at vi har ryttere, der er så 
flittige og målbevidste, at de kan ride på landsplan. 
 
Reglementsændringer og opdateringer er blevet struktureret så meget, at forslag bliver lavet så tidligt, at 
vi i distriktsudvalgsgruppen inviteres til møde om ændringerne i så god tid.  
Dog har der i år været nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med at modernisere 
Føllesbestemmelserne. 
Så reglementet rent faktisk kan være klar til årsskiftet. Men der kan sagtens opstå ændringer i løbet af 
året alligevel. HUSK altid at tjekke reglementerne på DRF’s hjemmeside.  
 
“Aktive sammen hver for sig” 
DRF samlede ind til fordel for klubberne. klubber kunne ansøge om en pose penge til gavn for elevskolen 
ejet af klubben. 
5 klubber havde søgt. Vi gav tilskud til 4 klubber. Se excelark. 
DRF kontakter klubberne i løbet af efteråret for at høre om pengene har givet et boost til elevskolen. 
 
Repræsentantskabsmøde d. 18-04-20 i Kolding blev aflyst.  
Reprøsentantskabsmøde 2021 afholdes ???? 
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